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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POZNANIU – zostało powołane Uchwałą  

Nr IV/21/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r., w celu wykonywania zadań powiatu 

poznańskiego w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, działa na zasadach 

określonych dla jednostek budżetowych. 

Centrum, kierując się zasadą pomocniczości, prowadzi szeroką działalność na rzecz mieszkańców 

powiatu poznańskiego w celu poprawy warunków ich życia. Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu 

pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej i zadania nałożone odrębnymi ustawami oraz 

projekty i programy związanie z realizacją zadań ustawowych. 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym PCPR, przyjętym Uchwałą Nr 2308/2021 Zarządu Powiatu  

w Poznaniu z dnia 5 lipca 2021 roku strukturę organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

tworzą: 

1) Zespoły: 

a) ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Instytucjonalnej, 

b) ds. Świadczeń 

c) ds. Instytucjonalnej Pomocy Społecznej, 

d) ds. Osób z Niepełnosprawnościami, 

e) ds. Projektów, 

f) ds. Obsługi Finansowo-Księgowej,  

g) ds. Obsługi Administracyjnej, 

h) Obsługi Prawnej,  

2) Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i Płac. 

Zarządzeniem Nr 91/2011 Starosty Poznańskiego z dnia 26 października 2011 r. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Poznaniu zostało wyznaczone organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. W PCPR 

zadania organizatora realizowane są przez Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w skład, którego 

wchodzą koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, specjaliści ds. pracy z rodziną oraz psycholodzy.  

Sprawozdanie z działalności Zespołu stanowi odrębny dokument. 

 

1. WSTĘP 
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Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) w ramach rehabilitacji społecznej Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 2021 roku realizowało następujące zadania: 

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

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

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,  

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

 

W dniu 16 grudnia 2020 r. Rada Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr XXV/328/VI/2020 w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 rok przeznaczyła z budżetu Powiatu środki  

w wysokości 300 000 zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2021 r. Zarządzeniem nr 2 Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2021 roku otrzymane do dyspozycji 

dodatkowe środki pochodzące z budżetu Powiatu Poznańskiego przeznaczono na dofinansowanie 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym  

na podstawie odrębnych przepisów. 

Pismem z dnia 18 lutego 2021 roku Powiat został poinformowany o przyznaniu środków finansowych  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Społecznej na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej w wysokości 9 778 594 zł, które uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu zostały przeznaczone na: 

1. rehabilitację społeczną   9 678 594 zł 

2. rehabilitację zawodową     100 000 zł. 

Na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy zadań z zakresu rehabilitacji społecznej środki  

w wysokości 9 678 594 zł zostały przeznaczone na:  

3. dofinansowanie kosztów działalności WTZ (zobowiązania) 6 704 064 zł 

4. pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji społecznej  2 974 530 zł 

Pismem z dnia 13 października 2021 roku Powiat został poproszony przez Powiatowy Urząd Pracy  

o umniejszenie środków finansowych PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

do 75 000 zł.  Uchwałą Nr XXXIV/447/VI/2021 Rada Powiatu w Poznaniu w dnia 27 października 2021 r. 

 

2. ZESPÓŁ DS. OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
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podjęła decyzję o rozdysponowaniu kwoty w wysokości 25 000 zł na zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej.  

W związku z powyższym na realizację w 2021 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań  

z zakresu rehabilitacji społecznej środki w łącznej wysokości 9 703 594 zł zostały przeznaczone na:  

➢ dofinansowanie kosztów działalności WTZ (zobowiązania)  6 704 064 zł                                                                                  

➢    pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji społecznej    2 999 530 zł 

 

W 2021 roku rozpatrywanie wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej następowało zgodnie  

z zatwierdzonymi procedurami oraz zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Poznaniu, które były udostępnione do wiadomości na stronie www.pcpr.powiat.poznan.pl.  

 

W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu realizowało pilotażowy program  

„Aktywny Samorząd” adresowany do osób z niepełnosprawnościami.  Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na realizację programu w 2021 roku przeznaczył środki finansowe ogółem w 

wysokości 1 514 222,79 zł, w tym: 

• na Moduł I kwotę 1 182 230,89 zł, 

• na Moduł II kwotę 239 574,55 zł,  

• na obsługę realizacji programu kwotę 71 090,27 zł,  

• na promocję programu kwotę 14 218,05 zł, 

• na ewaluację programu kwotę 7 109,03 zł.  

 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.   

              W 2021 roku liczba ubiegających się o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ogółem 

wyniosła 694 osoby (w tym 258 opiekunów).  

W 2021 r. podział środków finansowych zakładał dofinansowanie uczestnictwa osób  

z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych na kwotę 798 178 zł dla 673 osób 

(wraz z opiekunami). W związku z panującą epidemią z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny zrezygnowało 71 

osób. 

Reasumując ze środków PFRON wypłacono dofinansowania dla 602 osób (w tym 224 opiekunów) na łączną 

kwotę 798 178 zł. 

• 578 462 zł dla 430 osób dorosłych i ich opiekunów, 

• 219 716 zł dla 172 dzieci i młodzieży również z opiekunami. 

 

http://www.pcpr.powiat.poznan.pl/
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Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym uzależniona była od stopnia 

niepełnosprawności i wynosiła w 2021 roku odpowiednio:  

- dla osób ze znacznym stopniem 30 % przeciętnego wynagrodzenia w kwartale, 

- dla osób z umiarkowanym stopniem 27 % przeciętnego wynagrodzenia w kwartale, 

- dla osób z lekkim stopniem 25 % przeciętnego wynagrodzenia w kwartale,  

- dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami niepełnosprawnych - pracowników Zakładów Pracy 

Chronionej 20 %. 

Pierwszeństwo w dofinansowaniu uzyskały dzieci do 16 roku życia lub do 24 roku życia uczące się i 

niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.  

 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

O dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby 

prawne i jednostki organizacyjne, które: 

• prowadzą statutową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej                                               

2 lat przed złożeniem wniosku, 

• przedstawią udokumentowane zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób 

niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, 

• udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł 

na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. 

 

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wpłynęło 5 wniosków na kwotę 109 339 zł. 

Pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 34 523 zł. 

W związku z powyższym umowy podpisane zostały na łączna kwotę 34 523 zł. Dofinansowanie otrzymało  

5 organizacji działających na rzecz 371 osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej.  
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Wydatkowanie w 2021 roku środków PFRON na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych przedstawia poniższa tabela. 

 

 
Lp. 

 

 
Nazwa organizacji ubiegającej się  
o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i 
turystyki osób niepełnosprawnych  

 
Przyznane 
dofinansowanie 
w zł  
 

 
Liczba 
osób 
biorących 
udział  

 
Kwota 
rozliczona  
w zł 

1. Fundacja „Razem Na Szlaku” z Poznania 13 000 10 13 000 

2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja 

z Wierzenicy 

7 000           25 7 000 

3 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej 

Troski im. Leszka Grajka 

7 000 295 7 000 

4. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i 

Ich Rodzin ROKTAR 

7 131          40     7 131 

5. Polskie Stowarzyszenie Osób po 

Transplantacji 

392 1 358 

OGÓŁEM 34 523 371     34 489 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 

O dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba 

niepełnosprawna, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia czynnej rehabilitacji  

w warunkach domowych. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta między Starostą Poznańskim  

a Wnioskodawcą. Natomiast wykaz przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, kryteria ich 

przyznawania przez lekarzy, okresy użytkowania oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie 

nabycia, a także przedmioty ortopedyczne podlegające naprawie ustala Minister Zdrowia. 

 Dofinansowanie do zakupu wszystkich przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

wynosiło 100% kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ. 

W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na powyższe zadania przyjęło ogółem  

1 057 wniosków na kwotę 2 025 401 zł. Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów wydatkowano w 2021 roku środki finansowe PFRON w wysokości 901 123 zł, z tego 
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521 323 zł na niepełnosprawne osoby dorosłe oraz 379 800 zł na niepełnosprawne dzieci i młodzież. Łącznie 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie zrealizowało 684 wnioski w tym: 

- na zakup sprzętu rehabilitacyjnego kwotę 280 385 zł,  

- na zakup środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych kwotę 620 738 zł. 

W ramach sprzętu rehabilitacyjnego ustalono limity maksymalnego dofinansowania: 

- do wysokości 2 400,00 zł w przypadku zakupu łóżka rehabilitacyjnego, 

- do wysokości 400,00 zł w przypadku zakupu roweru rehabilitacyjnego lub orbitreku, 

- do wysokości 1 200,00 zł w przypadku zakupu platformy wibracyjnej, 

- do wysokości 1 300,00 zł w przypadku zakupu bieżni rehabilitacyjnej,    

- do wysokości 2 000,00 zł w przypadku zakupu komputera albo innego tego typu urządzenia. 

Wnioski rozpatrywane były według kolejności złożenia, do wyczerpania środków finansowych przyznanych 

na ten cel w 2021 roku.  

Na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów wydatkowano w 2021 roku również środki 

finansowe Powiatu Poznańskiego w wysokości 300 000 zł, z tego 169 930 zł na niepełnosprawne osoby 

dorosłe oraz 

 130 070 zł na niepełnosprawne dzieci i młodzież. Łącznie ze środków Powiatu Poznańskiego zrealizowało 

247 wniosków.  

 

Wydatkowanie środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w 2021 r. ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawia poniższa tabela. 

 
Rodzaj zaopatrzenia  
dla osób 
niepełnosprawnych 

Wnioski przyjęte 
w 2021 roku 

Wnioski zrealizowane 
ze środków PFRON  

w 2021 roku 

Liczba 
osób 

Kwota w zł  
wnioskowana 

osoby wydatkowane środki 

Liczba 
osób 

% realizacji w zł  % realizacji 

Sprzęt 

rehabilitacyjny  

w tym: 

- dla dorosłych osób  

- dla dzieci  

i młodzieży  

111 
 
 
 

89 
 

22 

367 735 
 
 
 

189 609 
 

178 126 

96 
 
 
 
 

74 
 

22 

86,49 
 
 
 
 

83,15 
 

100 

280 384 
 
 
 
 

148 939 
 

131 445 

76,25 
 
 
 
 

78,55 
 

73,79 
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Ogółem w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w 2021 roku zrealizowano 96 wniosków na kwotę 

280 384 zł.  

W przypadku 15 wniosków nie udzielono dofinansowań z powodu: 

- 1 wnioskodawca zrezygnował z przyznanego dofinansowania,  

- 2 wnioskodawców nie zrealizowało umowy,  

- 2 wnioskodawców zmarło, 

- 2 wnioskodawców przekroczyło kryterium dochodowe, 

- 8 wnioskodawców nie uzupełniło braków formalnych. 

Wydatkowanie środków na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2021 r. ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków budżetowych Powiatu 

Poznańskiego przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 
Rodzaj zaopatrzenia  
dla osób niepełnosprawnych 

Wnioski przyjęte 
w 2021 roku 

Wnioski zrealizowane ze środków  
PFRON w 2021 roku 

Wnioski zrealizowane ze środków Powiatu 
Poznańskiego w 2021 r. 

Liczba 
osób 

Kwota w zł  
wnioskowana 

Osoby wydatkowane środki osoby wydatkowane środki 

Liczba 
osób 

%  
realizacji 

W zł  %  
realizacji 

Liczba 
osób 

%  
realizacji 

W zł  %  
realizacji 

Przedmioty 
ortopedyczne  
i środki pomocnicze,  
w tym: 
 
 
- dla dorosłych osób  
 
- dla dzieci i młodzieży 

946 
 
 
 
 
 

668 
 

278 

1 657 666 
 
 
 
 
 

1 061 966 
 

595 700 

588 
 
 
 
 
 

414 
 

174 

62,16 
 
 
 
 

 
61,98 

 
62,59 

620 738 
 
 
 
 
 

372 384 
 

248 354 

37,45 
 
 
 
 
 

35,06 
 

41,69 

247 
 
 
 
 
 

166 
 

81 

26,11 
 
 
 
 
 

24,85 
 

29,14 

300 000 
 
 
 
 
 

169 930 
 

130 070 

18,10 
 
 
 
 
 

16,00 
 

21,83 

 

Ogółem w zakresie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowano  

835 wnioski na kwotę 920 738 zł. 

W przypadku 27 wniosków nie udzielono dofinansowań z powodów formalnych – brak dokumentów lub 

przekroczenie kryterium dochodowego, natomiast 84 wnioski nie zostały zrealizowane z powodu braku 

środków finansowych.  

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,  

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

W zakresie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w celu 

udzielenia pomocy finansowej większej liczbie osób niepełnosprawnych, Zarządzeniem Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostały wprowadzone maksymalne limity dofinansowania.  
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W ramach likwidacji barier architektonicznych ustalono limity maksymalnego dofinansowania:  

- do wysokości 8 000 zł w przypadku dostosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

- do wysokości 10 000 zł w zakresie dostosowania podjazdów z kostki brukowej lub z konstrukcji stalowej,  

- do wysokości 50 000 zł w przypadku zakupu i montażu windy, 

- do wysokości 5 000 zł w przypadku zmiany węglowego kotła centralnego ogrzewania na kocioł 

bezobsługowy z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną. 

W ramach likwidacji barier technicznych ustalono limity maksymalnego dofinansowania:  

- do wysokości 5 000 zł w przypadku zakupu podnośnika łazienkowego, 

- do wysokości 10 000 zł w przypadku podnośnika transportowego, 

- do wysokości 11 000 zł w przypadku zakupu schodołazu, 

- do wysokości 4 000 zł w przypadku zakupu i montażu bramy wjazdowej lub garażowej, 

- do wysokości 1 500 zł w przypadku zakupu roweru trójkołowego, 

- do wysokości 4 000 zł w przypadku zakupu roweru tandem, 

- do wysokości 5 000 zł w przypadku zakupu skutera elektrycznego. 

 

W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się ustalono limity maksymalnego dofinansowania: 

- do wysokości 2 000 zł w przypadku zakupu komputera, laptopa lub notebooka, 

- do wysokości 500 zł w przypadku telefonów komórkowych, 

- do wysokości 10 000 zł w przypadku zakupu Cyber Oko. 

 

Wydatkowanie w 2021 roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj likwidacji barier 

dla osób niepełnosprawnych 

Wnioski przyjęte 

w 2021 roku 

Wnioski zrealizowane ze środków PFRON 

w 2021 roku 

  

Liczba 

osób 

Kwota w zł  

Wnioskowana 

osoby wydatkowane środki 

Liczba 

osób 

% realizacji  

w zł 

% realizacji 

1. Bariery architektoniczne  

w tym: 

- dla dorosłych osób  

- dla dzieci i młodzieży  

73 

 

67 

  6 

1 189 670,49 

 

1 092 985,85 

96 684,64 

54 

 

48 

6 

73,97 

 

71,64 

100,00 

664 577,35 

 

577 076,54 

87 500,81 

55,86 

 

52,80 

            90,50 
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2. Bariery w komunikowaniu 
się 
 
w tym: 
 
- dla dorosłych osób  
 
- dla dzieci i młodzieży 

97 
 
 
 
 

53 
 

44 

269 131,98 
 
 
 
 

146 795,35 
 

122 336,63 

75 
 
 
 
 

37 
 

38 

77,32 
 
 
 
 

69,81 
 

86,36 

152 742,95 
 
 
 
 

69 557,00 
 

83 185,95 

56,75 
 
 
 
 

47,38 
 

67,99 

3. Bariery techniczne 

w tym: 

- dla dorosłych osób  

- dla dzieci i młodzieży 

91 

 

69 

22 

595 207,37 

 

453 489,82 

141 717,55 

80 

 

60 

20 

87,91 

 

86,96 

90,91 

448 419,38 

 

346 833,38 

101 586,00 

75,34 

 

            76,48 

71,68 

 

OGÓŁEM 

 

261 

 

       2 054 009,84 

 

209 

 

80,08 

 

1 265 739,68 

 

61 62 

 

 

Ogółem w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu  

się zrealizowano 209 wnioski na kwotę 1 265 739,68 zł.  

W 2021 roku nie przyznano dofinansowania dla 52 osób, tym:  

- 28 osób z powodów formalnych lub merytorycznych, 

- 1 osoba zmarła, 

- 13 osób zrezygnowało z dofinansowania, 

- 10 osób nie otrzymało dofinansowania z braku środków. 

 

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej. 

            Zgodnie z zapisem art. 68 c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej wynosi 

90 % tych kosztów. Natomiast zgodnie z zapisem art. 10b ust 2a ustawy koszty działalności warsztatu są 

finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości, co najmniej 10 % tych kosztów. Powiat 

Poznański znając potrzeby osób niepełnosprawnych przebywających w Warsztatach Terapii Zajęciowej 

zwiększył środki finansowe do wysokości 20 % kosztów.     

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określił w 2021 roku kwotę zobowiązań 

dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie działalności funkcjonujących warsztatów terapii zajęciowej  

w wysokości 6 704 064 zł dla 309 uczestników. 
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Wydatkowanie w 2021 roku środków finansowych PFRON i budżetowych Powiatu Poznańskiego  

na działalność warsztatów terapii zajęciowej przedstawia poniższa tabela: 

 
Lp. 

 

 
Nazwa Warsztatu Terapii Zajęciowej, adres, jednostka 

prowadząca WTZ 

Liczba 
uczestnikó

w 

Wypłacone  
w 2021 r. 

środki PFRON 
w zł 

Wypłacone 
w 2021 r. 

środki 
budżetowe 

Powiatu 
Poznańskiego 

w zł 

Wypłacone środki 
ogółem 

w 2021 r. 
w zł 

1. WTZ Swarzędz, os. Kościuszkowców 13 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. 

Leszka Grajka w Swarzędzu 

50 1 084 800 271 200 1 356 000 

2. WTZ Konarzewo „Promyk” ul. Poznańska 19 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

“Promyk” w Komornikach 

89 1 930 944 482 736 2 413 680 

3. WTZ Owińska ul. Kolejowa 3 

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu  

w Poznaniu 

32 694 272 173 568 867 840 

4.  WTZ Drzązgowo - Drzązgowo 11 

Stowarzyszenie Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej 

“ Razem” w Drzązgowie 

20 433 920 108 480 542 400 

5. WTZ Tarnowo Podgórne ul. 27 Grudnia 8 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych I Ich 

Rodzin “Roktar” w Rokietnicy 

33 715 968 178 992 894 960 

6. WTZ Murowana Goślina ul. Mściszewska 10 

Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych w Murowanej Goślinie  

25 542 400 135 600 678 000 

7. WTZ Luboń ul. Romana Maya 1 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

„Wspólna Droga” w Luboniu 

30 650 880 162 720 813 600 

8. WTZ Pobiedziska ul. Mieszka I nr 5 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i 

Aktywności Lokalnej Dla Ciebie w Pobiedziskach 

30 650 880 162 720 813 600 

 

OGÓŁEM 

 

309 

 

6 704 064 

 

1 676 016 

  

 

8 380 080 
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Rozliczenie wydatkowanych w 2021 roku środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność warsztatów terapii zajęciowej przedstawia tabela: 

 

L.p. Warsztat Terapii Zajęciowej Plan 2021 Wydatki 
2021 

Kwota 
niewykorzystanych 

środków do 
zwrotu  

Data zwrotu 
środków termin 
do 31.01.2022 r. 

1. Swarzędz 1 084 800,00 1 076 850,97 7 949,03 21.01.2022  

2. Konarzewo - Promyk 1 930 944,00 1 898 473,19 32 470,81 05.01.2022  

3. Owińska  694 272,00 655 187,89 39 084,11 31.01.2022 

4. Drzązgowo 433 920,00 433 920,00 0,00 x 

5. Tarnowo Podgórne 715 968,00 714 441,23 1526,77 21.01.2022 

6. Murowana Goślina 542 400,00 541 477,46 922,54 17.01.2022 

7. Luboń 650 880,00 650 878,48 1,52 17.01.2022 

8 Pobiedziska  650 880,00 650 800,00 79,40 31.01.2022 

  6 704 064,00 
 

6 622 029,82 
 

82 034,18 
 

X 
 

 
Rozliczenie wydatkowanych w 2021 roku środków finansowych budżetowych Powiatu 

Poznańskiego na działalność warsztatów terapii zajęciowej przedstawia tabela: 
 

L.p. Warsztat Terapii Zajęciowej Plan 2021 Wydatki 
2021 

Kwota 
niewykorzystanych 

środków do 
zwrotu  

Data zwrotu  
środków termin 
do 31.01.2022 r. 

1. Swarzędz 271 200,00 187 498,59 83 701,41 21.01.2022 

2. Konarzewo - Promyk 482 736,00 363 231,13 119 504,87 05.01.2022 

3. Owińska  173 568,00 143 064,25 30 503,75 31.01.2022 

4. Drzązgowo 108 480,00 108 480,00 0,00 X 

5. Tarnowo Podgórne 178 992,00 178 904,00 87,68 07.01.2022 

6. Murowana Goślina 135 600,00 134 964,78 635,22 12.01.2022 

7. Luboń 162 720,00 162 718,28 1,72 17.01.2022 

8 Pobiedziska  162 720,00 162 674,80 45,20 31.01.2022 

  1 676 016,00 
 

1 441 536,15 
 

234 479,85 
 

X 
 

 

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”  

Powiat Poznański w 2021 roku kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 

adresowanego do osób niepełnosprawnych. Realizatorem programu było Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie.  

Głównym celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Poznańskiego na realizację 

programu w 2021 roku przeznaczył środki finansowe ogółem w wysokości 1 514 222,79 zł, w tym: 
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• na Moduł I kwotę 1 182 230,89 zł, 

• na Moduł II kwotę 239 574,55 zł,  

• na obsługę realizacji programu kwotę 71 090,27 zł,  

• na promocję programu kwotę 14 218,05 zł, 

• na ewaluację programu kwotę 7 109,03 zł.  

 

Na Moduły wsparcia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył środki  

w wysokości ogółem 1 421 805,44 zł, w tym:  

1. Moduł I kwotę 1 182 230,89 zł  

• Obszar A1 i A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

• Obszar A2 i A3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy i prawa jazdy kategorii B, 

• Obszar B1, B3 i B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, 

• Obszar B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

komputerowego i oprogramowania,  

• Obszar B5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu komputerowego, 

• Obsza C1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

• Obszar C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  

   o napędzie elektrycznym, 

• Obszar C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne, 

• Obszar C4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 

- Obszar C5 – pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego 

do wózka ręcznego, 

• Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu). 

 

2.     Moduł II kwotę 239 574,55 zł - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2021 roku w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd” zarejestrowało 252 wnioski na łączną kwotę 1  793 748,47 zł. 

Na dzień sprawozdania tj. 07 lutego 2022 r wypłacono środki ogółem w wysokości 1 159 814,29 zł,  

w tym: 

- Moduł I Obszar A1 kwotę 88 204,50 zł 
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- Moduł I Obszar A2 kwotę 5 142,45 zł 

- Moduł I Obszar A3 kwotę 4 530,00 zł 

- Moduł I Obszar A4 kwotę 2 634,35 zł 

-  Moduł I Obszar B1 kwotę 83 700,19 zł 

-  Moduł I Obszar B2 kwotę 0,00 zł 

-  Moduł I Obszar B3 kwotę 27 394,80 zł 

-  Moduł I Obszar B4 kwotę 62 900,75 zł 

- Moduł I Obszar C1 kwotę 48 230,00 zł 

- Moduł I Obszar C2 kwotę 22 250,00 zł 

- Moduł I Obszar C3 kwotę 518 296,88 zł  

- Moduł I Obszar C4 kwotę 0,00 zł  

- Moduł I Obszar C5 kwotę 77 743,13 zł 

- Moduł I Obszar D kwotę 48 442,69 zł 

- Moduł II wydatki bieżące kwotę 170 074,55 zł 

Natomiast na obsługę, promocję i ewaluację programu wypłacono kwotę 18 569,21 zł. 

Do dnia 07 lutego 2022 r. na Moduł I i II ogółem wypłacono kwotę w wysokości 1 159 814,29 zł, co stanowi 

81,58 % środków przyznanych na realizację programu. Otrzymanymi środkami Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie będzie dysponowało do dnia 15 kwietnia br. Wypłaty dofinansowań dokonywane są w 

maksymalnej wysokości zgodnie z obowiązującymi limitami określonymi w kierunkach działań i warunkach 

brzegowych. 

 

Wydatkowanie środków finansowych wg Modułów wsparcia w ramach pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd” przedstawia tabela: 

  

 

 

Moduły 
Obszary wsparcia  

Wnioski przyjęte 
    w 2021 roku 

Wnioski zrealizowane 
 z roku 2021 

Liczba 
osób 

Kwota w zł  
wnioskowana 

Liczba 
osób 

Kwota w zł 
wydatkowana 

 Moduł I  

A
 -

 b
ar

ie
ra

 

tr
an

sp
o

rt
o

w
a 

                            

1.1 Obszar A 1 pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

dla osób z dysfunkcją narządu ruchu w tym: 

- dla dorosłych osób  

- dla dzieci i młodzieży 

21 
 
 
 

11 
 

10 

150 573,65 
 
 
 

81 053,50 
 

69 520,15 

13 
 
 
 

5 
 

8 

88 204,50 
 
 
 

36 433,00 
 

51 771,50 
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1.2 Obszar A 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  

dla osób z dysfunkcją narządu ruchu 

8 
 
 
 

7 564,95 
 
 
 

3 
 
 
 

5 142,45 
 

1.3 Obszar A 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 

kategorii B dla osób z dysfunkcją narządu 

słuchu 

4 
 
 
 

4 530,00 2 
 
 
 

4 530,00 
 
 

1.4 Obszar A 4 pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

dla osób z dysfunkcją narządu słuch 

1 
 
 

2 691,95 
 
 
 

1 
 
 

2 634,35 
 
 

B
 -

 s
p

o
łe

cz
eń

st
w

o
 in

fo
rm

ac
yj

n
e

 

 

2.1 Obszar B 1 pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania dla osób z dysfunkcją 

narządu wzroku i ruchu w tym: 

- dla dorosłych osób  

- dla dzieci i młodzieży 

22 
 
 
 
 

13 
 

9 

168 635,02 
 
 
 
 

102 426,32 
 

66 208,70 
 

12 
 
 
 
 

11 
 

1 

83 700,19 
 
 
 
 

79 651,09 
 

4 049,10 

2.2 Obszar B 2 dofinansowanie szkoleń  

w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu komputerowego  

i oprogramowania w tym: 

- dla dorosłych osób  

- dla dzieci i młodzieży 

3 
 
 
 
 

2 
 

1 

6 000,00 
 
 
 
 

4 000,00 
 

2 000,00 

0 
 
 
 
 

0 
 

0 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 

2.3 Obszar B 3 pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania dla osób z dysfunkcją 

narządu wzroku w tym: 

- dla dorosłych osób  

- dla dzieci i młodzieży 

12 
 
 
 
 

9 
 

3 

80 720,25 
 
 
 
 

57 085,35 
 

23 634,90 

5 
 
 
 
 

5 
 

0 

27 394,80 
 
 
 
 

27 394,80 
 

0,00 

2.4 Obszar B 4 pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania dla osób z dysfunkcją 

narządu słuchu w tym: 

- dla dorosłych osób  

- dla dzieci i młodzieży 

22 
 
 
 
 

17 
 

5 

80 673,80 
 
 
 
 

61 725,30 
 

18 948,50 
 

17 
 
 
 
 

13 
 

4 

62 900,75 
 
 
 
 

48 062,94 
 

14 837,81 
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2.5 Obszar B 5 pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego sprzętu 

komputerowego dla osób którym udzielono 

pomocy w zadaniu 1,3 lub 4 w tym: 

- dla dorosłych osób  

- dla dzieci i młodzieży 

0 
 
 
 
 

0 
 

0 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

0 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 

C
 –

 li
kw

id
ac

ja
 b

ar
ie

r 
w

 p
o

ru
sz

an
iu

 s
ię

 

3.1 Obszar C 1 pomoc w zakupie wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w tym: 

 

- dla dorosłych osób  

- dla dzieci i młodzieży 

7 
 
 
 
 

7 
 

0 

103 669,60 
 
 
 
 

103 669,60 
 

0,00 

4 
 
 
 
 

4 
 

0 

48 230,00 
 
 
 
 

48 230,00 
 

0,00 

3.2 Obszar C 2 pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym w tym: 

- dla dorosłych osób  

- dla dzieci i młodzieży 

11 
 
 
 

11 
 

0 

33 920,00 
 
 
 

33 920,00 
 

0,00 

7 
 
 
 

7 
 

0 

22 520,00 
 
 
 

22 520,00 
 

0,00 

3.3  Obszar C 3 pomoc w zakupie protezy 

kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne 

15 
 
 
 

651 997,31 
 
 

10 
 
 

518 296,88 
 

3.4 Obszar C 4 pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanej protezy kończyny  

2 
 

11 180,20 
 

0  
 

0,00 
 

 

3.5 Obszar C 5 pomoc w zakupie skutera 

o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka ręcznego w tym: 

- dla dorosłych osób  

- dla dzieci i młodzieży 

14 
 
 
 

13 
 

1 

102 568,13 
 
 
 

97 243,13 
 

5 325,00 

11 
 
 
 

10 
 

1 

77 743,13 
 
 
 

72 418,13 
 

5 325,00 

 

 4. Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności 

zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej dla dorosłych osób 

28 
 

57 863,06 
 

24 
 

48 442,69 
 

 RAZEM WYDATKI MODUŁ I  
170 

 
1 462 587,92 

 
109 

 
989 739,74 

 Moduł II  
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 5. Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym dla dorosłych osób   

82 331 160,55 57 170 074,55 

  

OGÓŁEM MODUŁ I i II 

WYDATKI INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE 

 

252 

 

1 793 748,47 

 

166 

 

1 159 814,29 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2021 roku realizowało „Program wyrównywanie różnic między 

regionami III”, którego celem strategicznym było wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób 

zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu w 2021 roku przeznaczył 

środki finansowe ogółem w wysokości 233 961,36 zł w tym: 

a) na realizację Obszaru B kwotę 110 178,50 zł 

b) na realizacje Obszaru F kwotę 118 076,49 zł 

c) na obsługę realizacji programu kwotę 5 706,37  

Realizacja wsparcia w ramach pilotażowego „Program wyrównywanie różnic między regionami III” 

przedstawia tabela: 

OBSZAR Nazwa projektu Środki na realizację 
projektu 

Środki na obsługę 
realizacji projektu 

B Montaż transportu pionowego w 
Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” w 

Pobiedziskach 

45 000,00  1 125,00 

B Rozbudowa i przebudowa 
budynku Urzędu Miejskiego w 

Buku poprzez dobudowę windy 
zewnętrznej 

67 178,50 1 629,46 

F Zapobieganie degradacji 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Swarzędzu 

118 076,49 2 951,91 

Rozliczenie przyznanych środków na realizację ww. projektów przedstawia tabela: 

OBSZAR Koszty realizacji projektu Uznana kwota środków 
PFRON 

Kwota zwrócona 

B nie dotyczy 1) nie dotyczy 45 000,00 

B 270 576,76 65 178,50 0,00 

F 147 595,58 118 076,48 0,01 

1) rezygnacja z realizacji projektu – zwrócono całość wypłaconych środków 
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3. ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ 
 

 

3.1. POMOC I WSPARCIE FINANSOWE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ USAMODZIELNIANYCH 

WYCHOWANKÓW RODZIN  

 

W 2021 r. wydatkowano kwotę 5 249 966,69 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych  

i prowadzących rodzinny dom dziecka.  Ponadto w związku z realizacją programu Rodzina 500 PLUS, 

udzielano wsparcia w formie dodatków wychowawczych dla 361 dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych, które nie ukończyły 18 roku życia. Na ten cel wydatkowano kwotę 2 120 637,35 zł finansowaną 

z dotacji celowej.  

W roku 2021 r. na terenie powiatu poznańskiego przebywała dwójka dzieci pochodzenia 

cudzoziemskiego finansowane w ramach dotacji celowej.  Na ten cel wydatkowano kwotę 15 722,16 zł. 

 
Formy udzielanej pomocy dla dzieci i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz liczba 
wydanych decyzji w 2021 r.: 
 

l.p.  Rodzaj decyzji  Liczba  

1. Świadczenia na dziecko wychowujące się w rodzinie zastępczej, z tego: 849 

1a Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 638 

1b Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania 119 

1c 
Świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 
przyjmowanego dziecka 

60 

1d 
Świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z wystąpieniem 
zdarzeń losowych i innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej 
opieki 

5 

1e Dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego 25 

1f Dofinansowanie do remontu mieszkania 2 

2. Dodatek wychowawczy 451 

3. Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, z tego: 86 

3a Pomoc na kontynuowanie nauki 58 

3b Zagospodarowanie 17 

3c Usamodzielnienie 11 

3d Uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych 0 

 

Zawieranie i rozwiązywanie umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. 

W 2021 r. – nie zawarto nowej umowy o pełnienie funkcji rodzin zastępczych zawodowych.  

Ponadto, po wygaśnięciu poprzednich umów zawartych na okres 4 lat, zawarto ponownie 1 umowę  

o prowadzeniu rodziny zawodowej o funkcji pogotowia rodzinnego oraz 3 umowy o pełnienie funkcji 
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rodziny zastępczej zawodowej. Z 12 rodzinami zawarto umowę o pełnienie funkcji rodziny pomocowej na 

czas określony, natomiast z 11 osobami zawarto umowy na zatrudnienie osoby do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinnym 

domu dziecka.  

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia rodzicom biologicznym opłaty za pobyt dziecka  

w rodzinnej pieczy zastępczej.  

Wydano 103 decyzje z zakresu ustalenia rodzicom biologicznych opłaty bądź odstąpienia od ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

 

Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych.  

Zgodnie z art. 38 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej PCPR kontynuował proces 

wytaczania pozwów alimentacyjnych wobec rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej. Złożono 18 pozwów o alimenty w tym: 

➢ 13 pozwów o alimenty w stosunku do 13 dzieci przeciwko 17 rodzicom biologicznym - sprawy w 

toku; 

➢ 5 pozwów o alimenty które się zakończyły:  

o 1 pozew o alimenty w stosunku do 1 dziecka przeciwko matce biologicznej. Przed Sądem 

Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, matka zawarła ugodę i zobowiązała się 

płacić na rzecz dziecka po 250,00 zł miesięcznie. 

o 1 pozew o alimenty w stosunku do 1 dziecka przeciwko matce biologicznej. Sąd Rejonowy  

w Śremie, wydał wyrok, w którym zasądzono od matki dziecka po 500,00 zł miesięcznie. 

o 1 pozew o alimenty w stosunku do 1 dziecka przeciwko 2 rodziców biologicznych. Sąd 

Rejonowy w Śremie, wydał wyrok, w którym zasądzono od matki dziecka po 500,00 zł 

miesięcznie alimentów, a w stosunku do ojca zasądzono alimenty w kwocie po 500,00 zł 

miesięcznie. 

o 1 pozew o alimenty w stosunku do 1 dziecka przeciwko matce biologicznej. Sąd Rejonowy 

Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, wydał wyrok, w którym zasądzono od matki dziecka po 

500,00 zł miesięcznie alimentów. 

o 1 pozew o alimenty w stosunku do 1 dziecka przeciwko matce biologicznej. Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, wydał wyrok, w którym zasądzono od matki 

dziecka po 500,00 zł miesięcznie alimentów. 
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Opracowywanie i przekazywanie do zawarcia przez Powiat Poznański z innymi powiatami porozumień 

w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrotu wydatków na opiekę i ich 

wychowanie.  

 

Przygotowano pod względem merytorycznym 38 porozumień, z tego: 

− 10 porozumień w sprawie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych dotyczyły wydatków 

Powiatu Poznańskiego, 

− 28 porozumień w sprawie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych dotyczyło wpływów  

do Powiatu Poznańskiego. 

 

Informowanie rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków tych rodzin o przysługujących  

im uprawnieniach wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy 

o pomocy społecznej – w trybie bieżącym, ciągłym. 

Liczbę przyznanych świadczeń usamodzielnianym pełnoletnich wychowankom rodzin zastępczych i formy 

pobieranej przez nich pomocy w 2021 r. obrazuje poniższa tabela: 

Rodzaj pomocy Liczba przyznanych świadczeń 

Pomoc na kontynuowanie nauki 58 

Zagospodarowanie 17 

Usamodzielnienie 11 

Uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych 0 

 

W 2021 r. ze świadczeń dla osób usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych skorzystało łącznie 

44 osób. Na ich rzecz wydatkowano kwotę 269 831,33 zł na 86 świadczeń zgodnie z powyższą tabelą.  

 

Egzekwowanie obowiązku ponoszenia przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 

przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej wydatków na opiekę i wychowanie dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej.  

Liczba dzieci pochodzących z gmin powiatu poznańskiego umieszczonych w 2021 r. po raz pierwszy 
w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Gmina Rodzinna piecza zastępcza 

Buk 0 

Czerwonak 6 

Dopiewo 0 

Kleszczewo 2 
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Komorniki 0 

Kostrzyn Wlkp. 2 

Kórnik 9 

Luboń 13 

Mosina 2 

Murowana Goślina 0 

Pobiedziska 0 

Puszczykowo 3 

Rokietnica 0 

Stęszew 0 

Suchy Las 3 

Swarzędz 11 

Tarnowo Podgórne 2 

ogółem 53 

 

 

Działania windykacyjne prowadzone w 2021 r.: 

LP. Rodzaj decyzji Liczba 

1. 
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kosztów utrzymania 
małoletniego w rodzinnej pieczy zastępczej 

4 

2. 
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kosztów utrzymania 
pełnoletniego w rodzinnej pieczy zastępczej 

0 

3. Zwrot nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki 2 

4. 
Zwrot nienależnie pobranej pomocy przyznanej na dofinansowanie do 
wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 

0 

5. 
Umorzenie wymaganych należności z tytułu obowiązku ponoszenia odpłatności 
za dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej 

0 

6. 
Umorzenie wymaganych należności z tytułu obowiązku ponoszenia odpłatności 
za dziecko umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

0 

7. 
Umorzenie wymagalnych należności z tytułu obowiązku zwrotu nienależnie 
pobranych świadczeń 

0 

8. 
Rozłożenie na raty/odroczenie płatności wymagalnych należności powstałych z 
tytułu obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 

2 

9. Umorzenie postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń 7 

10. Zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego 2 

11. Odmowa umorzenia nienależnie pobranych świadczeń  2 

SUMA: 19 

 

Sporządzanie sprawozdań i przekazywanie ich drogą elektroniczną – w 2021 r. wykonano: 

− ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020 rok, 

− 32 sprawozdania jednorazowe, w tym: 

− z obszaru pomocy społecznej – 18 

− z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 14 
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−  57 sprawozdań cyklicznych w tym: 

− z obszaru pomocy społecznej – 26 

− z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 31 

− 15 sprawozdań resortowych, w tym: 

− z obszaru pomocy społecznej – 8 

− z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 7  

− 4 zbiory centralne. 

 

3.2. INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA  

 

1. Ustalanie możliwości ponoszenia przez rodziców odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo 

– wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego i poza jego obrębem.  

W roku 2021 wydano 49 decyzji administracyjnych związanych z pobytem dzieci w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych, w tym: 

− 42 decyzje odstępujące od ustalenia opłaty w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie 

powiatu poznańskiego.  

− 4 decyzje odstępujące od ustalenia opłaty w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza 

terenem powiatu poznańskiego. 

− 3 decyzje ustalające opłatę dla rodziców wychowanków Ośrodka Wspomagania Rodziny w 

Kobylnicy. 

 

 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 

określa Uchwała Nr XVI/131/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie: 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

 

2. Ustalenie zasadności przyznania Domowi Rodzinnemu w Swarzędzu dodatku do zryczałtowanej kwoty 

środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego  

w związku z realizacją programu Rodzina 500 PLUS.  

 Wydano 8 decyzji przyznających Domowi Rodzinnemu w Swarzędzu dodatek do zryczałtowanej kwoty 

środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo –wychowawczej typu rodzinnego.  

Łączna suma dodatku przyznana Domowi Rodzinnemu w Swarzędzu w roku 2021 wyniosła: 43 952 zł  

i pochodziła z dotacji celowej. 
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3. Ustalenie zasadności przyznania Domowi Dziecka w Kórniku-Bninie, Domowi Dziecka Nr 2 w Kórniku-

Bninie i Ośrodkowi Wspomagania Rodziny w Kobylnicy dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego, w związku z realizacją programu Rodzina 500 PLUS. 

 Wydano 14 decyzji przyznających dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego Domowi Dziecka  

w Kórniku-Bninie oraz 14 decyzji przyznających dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego Domowi 

Dziecka Nr 2 w Kórniku – Bninie. 

Łączna suma dodatku przyznana Domowi Dziecka w Kórniku-Bninie w roku 2021 wyniosła: 87 477 zł 

i pochodziła z dotacji celowej. 

Łączna suma dodatku przyznana Domowi Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie w roku 2021 wyniosła: 61 839 zł 

i pochodziła z dotacji celowej 

 Wydano 24 decyzje przyznające dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego Ośrodkowi 

Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.  

Łączna suma dodatku przyznana Ośrodkowi Wspomagania Rodziny w Kobylnicy w roku 2021 wyniosła:  

123 811 zł i pochodziła z dotacji celowej. 

 

4. Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych.  

Zgodnie z art. 38 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej PCPR kontynuował proces 

alimentacji w stosunku do rodziców biologicznych dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej.  

1. złożono 1 pozew o alimenty w stosunku do 6 dzieci przeciwko 2 rodzicom biologicznym - sprawa  

w toku; 

2. złożono 1 pozew o alimenty w stosunku do 1 dziecka przeciwko 2 rodzicom biologicznym. Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, dnia 08.12.2021 r. wydał wyrok w którym 

zasądzono od matki dziecka po 300,00 zł miesięcznie alimentów, a w stosunku do ojca 

podwyższono alimenty w kwocie po 500,00 zł miesięcznie. 

 

5. Obciążanie gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po 

raz pierwszy w pieczy zastępczej wydatkami przeznaczonymi na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej. 

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest 

zobowiązana do ponoszenia wydatków, w wysokości: 

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
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- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,  

- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej. 

Liczba dzieci pochodzących z gmin powiatu poznańskiego umieszczonych w 2021 r. po raz pierwszy 
w instytucjonalnej pieczy zastępczej prezentuje poniższa tabela. 

 

 

6. Opracowano projekty porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości 

wydatków na jego utrzymanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych: 

1.  8 porozumień w sprawie dzieci pochodzących z terenu powiatu poznańskiego, przebywających  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących poza terenem powiatu 

poznańskiego,  

2. 1 porozumienie w sprawie dziecka pochodzącego spoza terenu powiatu poznańskiego (Miasto 

Poznań) przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu 

poznańskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina pochodzenia dziecka Liczba dzieci 

Buk 0 

Czerwonak   0 

Dopiewo 1 

Kleszczewo 0 

Komorniki 3 

Kostrzyn Wlkp. 2 

Kórnik 4 

Luboń 7 

Mosina 0 

Murowana Goślina 0 

Pobiedziska 0 

Puszczykowo 0 

Rokietnica 0 

Stęszew 0 

Suchy Las 0 

Swarzędz 2 

Tarnowo Podgórne 0 

Ogółem 19 
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4. ZESPÓŁ DS. INSTYTUCJONALNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

 

4.1. USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM WYCHOWANKÓW OPUSZCZAJĄCYCH 

INSTYTUCJONALNE FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

W ramach pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie się i integrację ze środowiskiem osób, 

które po osiągnięciu pełnoletniości opuszczają placówki opiekuńczo – wychowawcze typu 

rodzinnego, socjalizacyjnego, specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze, zakłady poprawcze podejmowano następujące działania:  

 

1. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie przyznano 12 wychowankom placówek opiekuńczo-

wychowawczych w tym: 

• 11 wychowankom na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

• 1 wychowankowi na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia MPiPS z dnia  

3 sierpnia 2012.  

 

2. Pomoc pieniężną na kontynuację nauki przyznano 24 osobom, natomiast w 2021 r. łącznie z tej formy 

pomocy korzystały 33 osoby, które opuściły placówkę opiekuńczo-wychowawczą po 31.12.2011 r. 

 

3. Pomoc na zagospodarowanie przyznano 7 osobom, w tym:    

• na podstawie ustawy o pomocy społecznej 1 wychowankowi Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego,  

• na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 6 wychowankom 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym: 

o 2 wychowankom placówki opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej poza terenem 

Powiatu Poznańskiego wskazującym Powiat Poznański jako miejsce osiedlenia,  

o 4 wychowankom placówki funkcjonującej na terenie Powiatu Poznańskiego. 

 

W 2021 r. łączna kwota wydatków powiatu przeznaczona na wypłaty ww. świadczeń dla 

usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wskazanych w ustawie 

o pomocy społecznej wynosiła 231.875,58 zł. 
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3. Monitorując proces usamodzielnienia wychowanków oraz rozpatrując wnioski o przyznanie pomocy  

w ramach procesu usamodzielnienia: 

• 2 wychowankom odmówiono przyznania pomocy na kontynuowanie nauki  

z uwagi na brak realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (brak realizacji planu 

kontynuowania nauki, brak statusu ucznia), 

• 3 osoby zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki. 

 

4. W przypadku 1 osoby wydanie decyzji przyznających pomoc osobom usamodzielniającym się na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej, wymagało przeprowadzania wywiadu środowiskowego, celem 

oceny sytuacji dochodowej i mieszkaniowej. 

 

4.2. KIEROWANIE DO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KOBYLNICY 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy dysponuje 16 miejscami.  W 2021 roku w Ośrodku 

przebywały 23 osoby (w tym: 10 osób dorosłych i 13 dzieci) stanowiąc 9 rodzin, pochodzących z terenu 

Powiatu Poznańskiego: gmina Murowana Goślina, Pobiedziska, Czerwonak, Tarnowo Podgórne - 1 rodzina  

z każdej z wymienionych gmin, gmina Komorniki, Swarzędz - 2 rodziny.  

W związku z realizowaną przez PCPR obsługą w zakresie kierowania do OIK wydano 13 skierowań,  

w tym: 7 skierowań – przedłużających pobyt.  

 

W 2021 r. wydano 1 decyzję odmawiającą dalszego przedłużenia pobytu z uwagi na bierną postawę 

Wnioskodawców w zakresie zmiany swojej sytuacji.  

 

W 2021 wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie z uwagi na rezygnację Wnioskodawczyni.  

 

Przedstawiciel PCPR w 2021 roku uczestniczył w 6 posiedzeniach Zespołu Konsultacyjno- 

Terapeutycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w sprawie 5 rodzin. 

 

4.3. KIEROWANIE DO MIESZKAŃ CHRONIONYCH TRENINGOWYCH W KOBYLNICY 

 

Rada Powiatu w Poznaniu Uchwałą Nr XXXVII/534/V/2018 z dnia 28.03.2018 r. przyjęła, iż Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 95 prowadzi mieszkania chronione treningowe, które 

zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021, poz. 2268 ze 

zm.) zapewniają usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalania samodzielności, sprawności  
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w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu 

umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy dysponuje 3 mieszkaniami chronionymi treningowymi dla  

9 osób. W 2021 r. z pobytu z mieszkań chronionych skorzystało łącznie 5 osób. 

W roku 2021 r. wydano 3 decyzje administracyjne dotyczących pobytu w mieszkaniach chronionych,  

w tym:  

• 2 decyzje administracyjne kierujące do mieszkania chronionego stanowiące przedłużenie pobytu,  

w tym: 1 decyzja odstępująca od ustalenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,  

1 decyzja zobowiązująca do ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,  

• 1 decyzja administracyjna odmawiająca skierowania na pobyt do mieszkania treningowego z uwagi 

na brak współpracy ze Strony Wnioskodawcy.    

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących w ramach Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy określa Uchwała Nr XXVI/239/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 

20.03.2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniach 

chronionych funkcjonujących w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. 

 

W roku 2021 do ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym zobowiązana została  

1 osoba. 

 

4.4 ORGANIZOWANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO W FORMIE OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB  

Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI   

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez powiat. W ramach realizacji ww. zadania, Powiatowi Poznańskiemu w 2021 roku na 

jego realizację przyznano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 620 226,25 zł. 

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, realizację powyższego zadania powierzono Fundacji Polskich 

Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” prowadzącej Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Puszczykowie. 

Ośrodek wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie typu A i typu B, jest placówką 

dziennego pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, będących 

mieszkańcami powiatu poznańskiego. 

Na podstawie umowy nr II.442.1.2021 zawartej w dniu 29 grudnia 2020 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim, 

https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(20)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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a Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”, podmiot prowadzący zobowiązany był 

przyjąć do placówki i objąć opieką nie mniej niż 25 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Poznaniu na podstawie stosownych decyzji administracyjnych. 

Kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie ma na celu zapewnienie osobom 

z zaburzeniami psychicznymi wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i usług w zakresie rehabilitacji 

społecznej. 

W 2021 r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie korzystało ogółem 29 osób  

z czterech gmin: Puszczykowa, Mosiny, Lubonia i Kórnika. Do ponoszenia odpłatności za pobyt w ŚDS  

w Puszczykowie zobowiązanych zostało 13 osób. 

W 2021 roku wydano 70. decyzji administracyjnych, w tym: 

1) 18 decyzji administracyjnych skierowujących i zwalniających z odpłatności, 

2) 14 decyzji administracyjnych skierowujących (bez ustalenia odpłatności), 

3) 13 decyzji administracyjnych ustalających odpłatność, 

4) 23 decyzje administracyjne zwalniające z ponoszenia opłaty, 

5) 2 decyzje administracyjne uchylające decyzję w przedmiocie skierowania do ŚDS w Puszczykowie 

(rezygnacja uczestników), 

 

Sposób ustalania odpłatności był uregulowany w art. 51b ustawy o pomocy społecznej zgodnie  

z którym odpłatność za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, 

ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę  

w rodzinie, jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 

300% odpowiedniego kryterium dochodowego, ustalonego dla celów pomocy społecznej. 

Natomiast zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15.04.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy  

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2021 r., poz. 803) – od dnia 31 maja 2021 r. została zniesiona 

odpłatność za pobyt w dziennych Środowiskowych Domach Samopomocy.  

 

Z uwagi na stan epidemii COVID – 19 ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej w 2020 r. ŚDS w Puszczykowie 

zawiesił czasowo działalność na polecenie Wojewody Wielkopolskiego w okresie:  

01.01.2021 r.– 18.01.2021 r. oraz 29.03.2021 r. – 09.05.2021 r.  Zajęcia dla uczestników były prowadzone  

 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  
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4.5. KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH 

 

Na terenie powiatu poznańskiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach przeznaczony 

dla 100 osób w tym:  

• 88 miejsc dla osób w podeszłym wieku,  

• 12 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych.  

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Poznańskiego Nr 19/2021 z dnia 02.03.2021 r. (ogłoszenie: Dziennik 

Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2456 z dnia 22.03.2021 r.) średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2021 ustalony został w wysokości 

3522,49 zł. 

 

W 2021 roku do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zostało przyjętych 62 osób, w tym: 40 kobiet  

i 22 mężczyzn. Uwzględniając miejsce zamieszkania osób przyjętych do Domu w 2021 r.:  

dla 43 osób – miejscem zamieszkania był Powiat Poznański, w tym: 

− gmina Buk- 3 osoby,  

− gmina Czerwonak – 1 osoba,   

− gmina Dopiewo – 8 osób, 

− gmina Komorniki – 4 osoby, 

− gmina Kórnik -5 osób,  

− gmina Luboń -8 osób,  

− gmina Mosina- 1 osoba, 

− gmina Pobiedziska – 1 osoba, 

− gmina Rokietnica – 2 osoby,  

− gmina Stęszew- 5 osób, 

− gmina Swarzędz – 2 osoby,  

− gmina Tarnowo Podgórne – 3 osoby, 

 

dla 19 osób – miejscem zamieszkania były: 

1.miasto/gmina Poznań – 6 osób,  

2.miasto/gmina Sulechów – 1 osoba,  

3.miasto/gmina Rogoźno- 1 osoba,  

4.miasto/gmina Poraj – 1 osoba,  

5.miasto/gmina Brodnica – 1 osoba, 
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6.miasto/gmina Kaźmierz – 1 osoba, 

7.miasto/gmina Szczecinek- 1 osoba, 

8.miasto/gmina Szczecin- 1 osoba, 

9.miasto/gmina Opalenica – 2 osoba, 

10.miasto/gmina Pniewy-1 osoba, 

11.miasto/gmina Śrem - 1 osoba, 

12.miasto/gmina Kościan – 1 osoba, 

13.miasto/gmina Września – 1 osoba. 

 

Wydano 66 decyzji administracyjnych (14 decyzji administracyjnych dla osób przewlekle somatycznie 

chorych) o umieszczeniu osób zainteresowanych w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach  

(z uwzględnieniem decyzji zmieniających umieszczenie z pobytu czasowego na stały), w tym:  

• 65 decyzji administracyjnych umieszczających w 2021 r.  (dla 40 kobiet i 25 mężczyzn),  

• 1 decyzję administracyjną zmieniające wcześniejszą decyzję umieszczającą w zakresie czasu pobytu 

tj. z pobytu czasowego na stały. 

W 2021 r. nie wydano decyzji odmawiających umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. 

 

4.6. KIEROWANIE DO DOMU DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY W LISÓWKACH 

 

Na terenie powiatu poznańskiego funkcjonuje Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży w Lisówkach przeznaczony dla 30 osób. 

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Poznańskiego Nr 47/2021 z dnia 28.06.2021 r. (ogłoszenie: Dziennik 

Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5176 z dnia 29.06.2021 r.) średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach w roku 2021 

ustalony został w wysokości 1634,00 zł. 

W 2021 roku do Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach zostało przyjętych  

6 rodzin (14 osób), w tym: 5 dorosłych kobiet, 1 dorosły mężczyzna, 1 kobieta w ciąży i 8 dzieci. 

Uwzględniając miejsce zamieszkania rodzin przyjętych do Domu w 2021 r.: dla 1 rodziny miejscem 

zamieszkania był Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, dla 1 rodziny miejscem zamieszkania był Powiat 

Poznański – Kórnik, dla 3 rodziny miejscem zamieszkania było miasto Poznań, dla 1 rodziny nie ustalono 

właściwości gminnej. 

Wydano 5 decyzji administracyjnych (4 dla kobiet i 1 dla mężczyzny) o umieszczeniu osób zainteresowanych 

w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach oraz wydano 2 decyzje 

administracyjne (2 dla kobiet) o umorzeniu postępowania. 
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W 2021 r. nie wydano decyzji odmawiających umieszczenia w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży w Lisówkach.  

 

4.7. KIEROWANIE DO MIESZKAŃ CHRONIONYCH WSPIERANYCH W LISÓWKACH 

 

 Na terenie powiatu poznańskiego funkcjonuje Mieszkanie Chronione Wspierane w Lisówkach 

przeznaczony dla 10 osób. 

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Poznańskiego Nr 47/2021 z dnia 28.06.2021 r. (ogłoszenie: Dziennik 

Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5176 z dnia 29.06.2021 r.) średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach w roku 2021 

ustalony został w wysokości 1634,00 zł. 

W 2021 roku do Mieszkania Chronionego Wspieranego w Lisówkach zostały przyjęte 3 osoby, w tym  

2 kobiety i 1 mężczyzna. Uwzględniając miejsce zamieszkania osób przyjętych do Mieszkania Chronionego 

Wspieranego w 2021 r.: dla 3 osób miejscem zamieszkania było miasto Poznań.  

Wydano 3 decyzje administracyjne (2 dla kobiet i 1 dla mężczyzny) o umieszczeniu osób zainteresowanych  

w Mieszkaniu Chronionym Wspieranym w Lisówkach oraz wydano 1 decyzję administracyjną  

(1 dla mężczyzny) odmowną umieszczenia w Mieszkaniu Chronionym Wspieranym w Lisówkach. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

33 
 

 

 

W 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziło wszystkie uwzględnione w planie na rok 

2021 r. wizytacje i kontrole. Szczegółowe dane dotyczące wizytacji/kontroli przeprowadzonych w 2021 roku 

przedstawiono w poniższej tabeli. Sytuacja w kraju związana z pandemią COVID-19 rzutowała w znacznej 

mierze na zakres zaplanowanych na 2021 r. działań w tym zakresie. 

lp. Placówka Data wizytacji Przedmiot wizytacji - wg planu na 2021 r. 

1. 
 
 
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Kobylnicy – mieszkania 
chronione 
 
 
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
hostel OIK 
 

23-24.09.2021 r. 
 
 
 
 
 

23-24.09.2021 r. 
 
 

Sprawdzenie funkcjonowania Ośrodka w zakresie 
udzielania wsparcia osobom przebywającym  
w mieszkaniach chronionych treningowych, 
zgodnie z ustawa o pomocy społecznej (w tym 
sprawdzenie indywidualnej dokumentacji) 
 
Sprawdzenie zakresu świadczonego wsparcia 
Klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 
okresie pandemii 

2. Środowiskowy Dom 
Samopomocy  
w Puszczykowie 
 
 

27 – 28.09.2021 r. 
 

Wizytacja ŚDS w Puszczykowie w zakresie 
sposobu realizacji wsparcia uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy w związku 
z ograniczeniami wynikającymi z pandemii w 
okresie od 2020 roku do dnia wizytacji. 

3. Dom Pomocy Społecznej 
w Lisówkach 
 

Wizytacja w formie 
zdalnej 

08-19.10.2021 r.  

Sprawdzenie rozwiązań podejmowanych przez 
Dom w 2021 r. związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
Działań podejmowanych przez Dom w 2021 r. 
związanych z realizacją wybranych elementów 
standardu usług opiekuńczych i wspomagających 
świadczonych przez Dom w 2021 r. oraz 
świadczonego wsparcia mieszkańcom Domu  
w okresie pandemii w 2021 r. 

4. Dom Dziecka w Kórniku-Bninie 
 
Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku-
Bninie 

3.12.2021 r. Zakres świadczonego wsparcia wychowankom 
placówki w okresie pandemii w latach 2020 i 
2021 

5. Dom Rodzinny w Swarzędzu 7.12.2021 r. Zakres świadczonego wsparcia wychowankom 
placówki w okresie pandemii w latach 2020 i 
2021 

6. Ośrodek Wspomagania Rodziny 
w Kobylnicy 

14.12.2021 r. Zakres świadczonego wsparcia wychowankom 
placówki w okresie pandemii w latach 2020 i 
2021 

 

 

 

 

5. NADZÓR/KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ PLACÓWEK FUNKCJONUJĄCYCH 

NA TERNIE POWIATU POZNAŃSKIEGO 
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6. DZIAŁANIA PSYCHOLOGA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO 
 

 

Rok 2021 był rokiem, w którym przez kilka miesięcy obowiązywała kwarantanna narodowa z powodu 

pandemii Covid-19, w związku z czym znacząco ograniczone były możliwości kontaktowania się 

Mieszkańców Powiatu z psychologami PCPR. W roku 2021 r. psychologowie na bieżąco udzielali pomocy 

psychologicznej klientom tut. Centrum (osobom indywidualnym, parom, rodzinom). Były to: 

− osoby znajdujące się w kryzysowej sytuacji życiowej (osobistej, rodzinnej, materialnej itp.), 

− osoby doświadczające problemów w funkcjonowaniu psychicznym,  

− osoby chore somatycznie, 

− osoby z niepełnosprawnościami. 

Po wsparcie zgłaszali się również mieszkańcy miasta Poznania oraz innych miast i powiatów, którzy 

uzyskiwali informację o instytucjach pomocowych, poradę i wsparcie w kontynuowaniu procesu 

wychodzenia z kryzysu. Niektórzy spośród klientów pragnęli zachować anonimowość. 

W ramach świadczonej pomocy, psycholodzy: 

- udzielali porad psychologicznych, 

- stosowali metody psychoedukacyjne z wykorzystaniem opracowań psychologiczno-pedagogicznych, 

- udzielali wsparcia psychologicznego osobom lub rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe, 

- prowadzili oddziaływania terapeutyczne wspomagające rozwiązywanie problemów oraz rozwijające 

i wzmacniające zasoby osób i rodzin, 

- udzielali informacji odnośnie praw, możliwości oraz instytucji, do których można się zgłosić,  

by uzyskać odpowiednią pomoc, 

- przeprowadzali badania psychologiczne, stosując metody diagnostyczne, psychometryczne  

i projekcyjne. 

Mieszkańcy powiatu zgłaszali się po pomoc listownie, mailowo, telefonicznie albo przychodząc 

osobiście do PCPR. Część klientów była kierowana do psychologa przez innych pracowników PCPR lub 

instytucje pomocowe.   

W 2021 r. psycholodzy PCPR odbyli 130 konsultacji psychologicznych dla 95 rodzin /121 osób 

(głównie mieszkańców powiatu poznańskiego). Konsultacje (pojedyncze lub wielokrotne kontakty) 

dotyczyły rozmaitych kwestii związanych z funkcjonowaniem psychospołecznym, co daje w sumie co 

najmniej 390 porad (kontakt z jedną osobą to średnio ok. 3 zagadnienia problematyczne).  Do najczęstszych 

trudności,  

z jakimi po pomoc zgłaszają się mieszkańcy powiatu poznańskiego, należą: konflikty w rodzinie, sytuacje 
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kryzysowe, problemy opiekuńczo-wychowawcze, problemy w relacjach partnerskich, przemoc w rodzinie 

(poza pomocą psychologów PCPR, wsparcie w tym zakresie świadczą psycholodzy z OIK w Kobylnicy oraz 

specjaliści z lokalnych OPS-ów z terenu Powiatu Poznańskiego), problemy socjalno-bytowe (ubóstwo, 

bezrobocie, bezdomność), zaburzenia rozwojowe, emocjonalne i zachowania u dzieci i młodzieży, 

uzależnienia (często współwystępujące z przemocą w rodzinie), niepełnosprawność osób dorosłych, 

choroby somatyczne osób dorosłych, zaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym osób dorosłych, choroby 

somatyczne i niepełnosprawność u dzieci i młodzieży. Dodatkowymi tematami pojawiającymi się w pracy 

psychologów PCPR są sprawy znajdujące się na pograniczu kwestii dotyczących rodzin biologicznych 

i zastępczych: bieżące zapytania o możliwość tworzenia rodzin zastępczych, udzielanie porad w trakcie 

przeprowadzania konsultacji, badań i opiniowania mieszkańców powiatu poznańskiego kandydujących na 

rodziny zastępcze, wspieranie rodzin zastępczych i biologicznych w momencie przejścia dziecka do pieczy 

zastępczej oraz pomoc we wzajemnych kontaktach obu rodzin na rzecz dziecka (wspierająco-nadzorujące 

asystowanie przy kontaktach dzieci z członkami rodziny biologicznej, a także udzielanie pomocy 

psychologicznej rodzicom dzieci podczas posiedzeń zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka 

w rodzinie zastępczej). 
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7. PORADNICTWO PRAWNE 
 

 

Ogółem w 2021 r. prawnicy udzielili 43 porady prawne dla mieszkańców powiatu, rodzin zastępczych i osób 

usamodzielnianych w formie ustnej, telefonicznej i mailowej. Porady dotyczyły m.in.: 

1) z zakresu prawa rodzinnego: 

− ograniczania, pozbawiania i przywracania władzy rodzicielskiej 

− kontaktów z małoletnim i zasad ich regulowania przez sąd, a także ograniczeń w kontaktach 

− zasad reprezentacji małoletniego 

− alimentacji i zasad dochodzenia alimentów od osób do nich zobowiązanych 

− przebiegu postępowania opiekuńczego 

2) z zakresu postępowania administracyjnego (przebieg postępowania, przywracanie terminów, 

odwołania od decyzji) 

3) z zakresu pomocy społecznej: 

− zasad umieszczania w domu pomocy społecznej, w tym przymusowego 

− odpłatności za pobyt w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym DPS 

4) z zakresu pieczy zastępczej: 

− postępowania w przedmiocie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej 

− uprawnień rodziny zastępczej 

− kontaktów rodziny zastępczej z rodziną biologiczną dziecka  

− odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

5) z zakresu prawa cywilnego: 

− windykacji roszczeń 

− umów, w tym najmu  

− eksmisji i usunięcie rzeczy byłych lokatorów 

− prawa spadkowego (w tym dziedziczenia przez małoletniego) 

6) z innych dziedzin prawa: 

− prawa i postępowania karnego 

− udziału małoletniego w różnych postępowaniach, w tym karnym 

− prawa pracy 

− prawa podatkowego 

− odwołań od decyzji ZUS 
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− zasad korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i pomocy prawnej z urzędu 

− uprawnień osób niepełnosprawnych 

− ochrony danych osobowych 

− przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym procedury niebieskiej karty 

 

Wielokrotnie liczba porad udzielanych jednej osobie podczas jednej wizyty czy rozmowy 

telefonicznej, jest większa niż 1 (chociaż nadal jest to odnotowane jako 1 porada), gdyż klienci zgłaszają się 

ze skomplikowanymi problemami dotyczącymi różnych dziedzin prawa, albo mają listę różnych spraw, którą 

chcą wyjaśnić w ramach jednej wizyty. Dodatkowo w przypadku niektórych spraw, wraz z udzieloną poradą 

przygotowywano i przekazywano klientom wzory dokumentów (np. prostych pism procesowych). 
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8. DZIAŁANIA PCPR W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
 

 

1. W grudniu 2021 roku rozpoczęto kolejną edycję konkursu profilaktycznego pn. „Skrzydła życia – 

widzę, słyszę, reaguję”, którego podsumowanie nastąpi w kwietniu 2022 roku. Powyższe 

przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów od 13 roku życia szkół na terenie powiatu 

poznańskiego. W ramach konkursu młodzież ma przygotować pracę fotograficzną bądź grafikę 

obrazującą własne spojrzenie na zagadnienie uzależnień, przemocy, tolerancji. Organizatorem 

konkursu pod patronatem Starosty Poznańskiego jest Komenda Miejska Policji w Poznaniu oraz 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

2. W ramach realizowanego projektu „Razem Przeciwko Przemocy” we współpracy z Komendą 

Miejską Policji na przełomie roku lokalne instytucje i organizacje otrzymały kalendarz na rok 2022, 

który zwraca uwagę na problematykę przemocy oraz zawiera dane teleadresowe placówki 

pomocowej. Kalendarze zostały rozdysponowane za pośrednictwem Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz jednostek podległych na terenie 

powiatu poznańskiego.  

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z Fundacją PCPS (Poznańskim Centrum 

Profilaktyki Społecznej w Poznaniu) oraz ośrodkami pomocy społecznej powiatu poznańskiego  

w ramach pozyskanych przez powiat dotacji celowych, uruchamianych przez Ministra Rodziny, 

Pracy  

i Polityki Społecznej, objęło mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc wobec 

członków rodziny: 

− programem korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy – udział wzięło 13 mężczyzn, 

na ten cel pozyskano z rezerwy celowej kwotę 8 020,- zł., 

− programem psychologiczno-terapeutycznym – udział wzięło 13 mężczyzn, program ma na 

celu zwiększenie zdolności uczestników programu do kontroli własnych zachowań, 

zapobieganie eskalacji przemocy domowej i wzrost krytycyzmu wobec zachowań 

przemocowych, na ten cel pozyskano z rezerwy celowej kwotę 10 000,-zł. 

Sytuacja w kraju związana z pandemią COVID-19 znacznie ograniczyła możliwości realizacji zaplanowanych 

na 2021 rok projektów edukacyjnych mających na celu zapobieganie przemocy w rodzinie i w szkole. 
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9. ZESPOŁ DS. PROJEKTÓW 

 

W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało jeden projekt w ramach dofinansowania  

ze środków europejskich. Projekt nosił tytuł: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających 

rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”. Partnerem 

Wiodącym jest miasto Poznań. 

Zakres działań planowany jest na okres od 01.03.2020 do 28.02.2023 r.  i skierowany był do: 

➢ Klientów Ośrodków Pomocy Społecznej 

➢ Rodzin zastępczych  

➢ Osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

➢ Osób pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej i usamodzielnianych opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze 

W ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2021 roku realizowało następujące działania: 

➢ zatrudnienie 2 Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Na potrzeby realizacji projektu kontynuowano zatrudnienie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

którzy mieli pod swoją pieczą rodziny zastępcze z terenu powiatu poznańskiego. 

➢ coaching rodzinny dla 36 rodzin zastępczych. 

 Podczas trwania projektu udało się zrealizować szereg działań poprawiających funkcjonowanie 

rodzinnej pieczy zastępczej. To nie tylko wsparcie ze strony koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, co 

jest nieocenioną pomocą dla rodzin zastępczych, ale także spotkania w ramach coachingu rodzinnego, które 

umożliwiły zwiększenie umiejętności rodziców do sprawowania opieki zastępczej. Tematyka spotkań coacha 

z rodzinami zastępczymi, także z dziećmi dotykała różnych sfer życia społecznego, co umożliwiało lepsze 

przygotowanie, skuteczne zapobieganie trudnym sytuacją życiowym związanym z pełnieniem funkcji 

rodziny zastępczej.  

 

Na kolejne lata planowane są następujące działania: 

- diagnoza FAS dla 21 dzieci 

- diagnoza psychofizyczna dziecka dla 60 dzieci  

 

W 2021 roku w ramach projektu wsparcie uzyskało 92 uczestników. 

Wartość całego projektu realizowanego przez PCPR wynosi 480 070,80, z tego w 2021 r. wydatkowano 

117 226,76 zł.                                                                                                                                                                                          
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10. ZESÓŁ DO SPRAW OBSŁUGI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ 
 

 

 

10.1 DOCHODY BUDŻETOWE – dochody własne 

 

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 

 

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 1 505 839,00 zł, wykonanie wyniosło  

1 774 536,77 zł, tj. 117,84 % w tym: 

 

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zaplanowano dochody w wysokości 50,00 zł.   

Uzyskano dochody w wysokości 23,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wysokość zaległych należności 

wymagalnych wynosi 231,00 zł. 

 

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych – zaplanowano dochody w wysokości 4 000,00 zł, nie uzyskano żadnych 

wpływów.  

Na dzień 31 grudnia wartość niepłaconych należności wynosi 815 835,93 zł, z tego należności 

wymagalne to kwota 796 028,33 zł.  
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§ 0830 Wpływy z usług – w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – na podstawie ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 r. w przypadku umieszczenia 

dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w 

wysokości 10%  

w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, w drugim roku 30 % oraz w każdym kolejnym roku 

50 %. Na tym paragrafie zaplanowano dochody w wysokości 1 497 179,00 zł, zrealizowano plan w 

wysokości 118,22 % tj. w kwocie 1 769 905,58 zł, z tytułu wpłat gmin za pobyt dzieci w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych.  

 

§ 0920 Pozostałe odsetki – w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – wpływy z tytułu odsetek 

od nieterminowo regulowanych należności w rozdz. 85510. Na tym paragrafie zaplanowano dochody 

w wysokości – 650,00 zł. Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 649,87 zł,  

niespłacone należności wymagalne wynoszą 145 605,81 zł. 

 

§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych – zaplanowano kwotę 3 960,00 zł, uzyskano dochody z tytułu zwrotu nienależnie 

pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 3 958,12 zł, 

co stanowi 99,95 % planu. Na dzień 31 grudnia 2021 r.  należności wymagalne wynoszą  12 227,82 zł. 

 

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 

 

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 1 324 761,00 zł, wykonanie wyniosło 

1 501 230,54 zł, tj.    113,32 % planu rocznego w tym: 

Plan
Wykonanie

[zł]

1 324 761,00 1 501 230,54

1 324 761,00 1 501 230,54

50,00 27,60

20 211,00 25 203,63

1 300 000,00 1 470 588,24

500,00 564,49

4 000,00 4 846,58

0,00 0,00

Razem: 1 324 761,00 1 501 230,54 113,32

5  855-85508-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 121,16

6  855-85508-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

3  855-85508-0830 Wpływy z różnych dochodów 113,12

4  855-85508-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 112,90

1  855-85508-0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień
55,20

2  855-85508-0680
DOCHODY- WPŁYWY OD RODZ. Z TYT. ODPŁAT. ZA 

UTRZYM. DZIECI W RODZ. ZASTĘPCZ.
124,70

855 Rodzina 113,32

85508 Rodziny zastępcze 113,32

Dochody

Lp. Paragraf Nazwa
Wykonanie

[%]
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§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –  

w rodzinach zastępczych – zaplanowano dochody w wysokości 50,00 zł, zrealizowano plan w  

55,20  % tj. w kwocie 27,60 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. niezapłacone należności wymagalne wynoszą 437,20 zł. 

 

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - w rodzinach 

zastępczych – zaplanowano dochody na kwotę 20 211,00 zł, uzyskano wpływ środków w wysokości  

25 203,63 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. łączna wartość niezapłaconych należności wynosi 484 535,54 zł, w tym 

należności wymagalne wynoszą 430 793,64 zł a nadpłata dochodów wynosi 51,78 zł. Przeciwko wszystkim 

dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne. 

 

§ 0830 Wpływy z usług – w rodzinach zastępczych – na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 r. w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 

 go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej, w drugim roku 30 % oraz w każdym kolejnym roku 50 %. 

W tym paragrafie zaplanowano dochody w wysokości 1 300 000,00 zł, zrealizowano plan w 

wysokości 113,12 % tj. w kwocie 1 470 588,24 zł a należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 440,70 zł. 

 

§ 0920 Pozostałe odsetki – w rodzinach zastępczych – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo 

regulowanych należności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.  

Na tym paragrafie zaplanowano kwotę dochodów 500,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 564,49 zł, co 

stanowi           112,90 % planu. Niespłacone należności wymagalne wynoszą 86 037,08 zł. 

 

 § 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – w rodzinach zastępczych – zaplanowano 

kwotę 4 000,00 zł, uzyskano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin 

zastępczych  w wysokości 4 846,58 zł. 

-   dochody z tyt. zadań własnych – uzyskano dochody w wysokości 2 616,75 zł  

- dochody z tyt. zadań zleconych w ramach programu 500 PLUS – uzyskano dochody  

w wysokości 2 229,83 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. łączna wartość niezapłaconych należności wymagalnych wynosi 

72 390,24 zł.  
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Rozdział 85203 – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i dla kobiet w ciąży 

 

W tym rozdziale nie zostały zaplanowane dochody budżetowe, na dzień 31 grudnia 2021 r. 

zrealizowano dochody w par. 0830 w kwocie 25 957,77 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. łączna wartość 

niezapłaconych należności wynosi 22 172,12 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 9 695,06 zł. 

 

 

Rozdział 85220 – ośrodki wsparcia – mieszkania chronione wspierane, jednostki specjalistycznego 

poradnictwa 

 

 

W tym rozdziale nie zostały zaplanowane dochody budżetowe, na dzień 31 grudnia 2021 r. 

zrealizowano dochody w     par. 0830 w kwocie 674,35 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan
Wykonanie

[zł]

0,00 25 957,77

0,00 25 957,77

0,00 25 957,77

Razem: 0,00 25 957,77 0,00

3  852-85203-0830-01
Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za pobyt w 

Domu Samotnej Matki
0,00

852 Pomoc społeczna 0,00

85203 Ośrodki wsparcia 0,00

Dochody

Lp. Paragraf Nazwa
Wykonanie

[%]

Plan
Wykonanie

[zł]

0,00 674,35

0,00 674,351  852-85220-0830 Wpływy z usług- MCH 0,00

Razem: 0,00 674,35 0,00

852 Pomoc społeczna 0,00

85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 

mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
0,00 674,35 0,00

Dochody

Lp. Paragraf Nazwa
Wykonanie

[%]
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10.2 DOCHODY BUDŻETOWE – dochody zlecone  

 

 

  

Rozdział 85203 – Środowiskowy Dom Samopomocy  

W tym rozdziale nie zostały zaplanowane dochody budżetowe, na dzień 31 grudnia 2021 r. 

zrealizowano dochody w kwocie 4 764,96 zł: 

 

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – nie 

zaplanowano dochodów budżetowych, na dzień 31 grudnia 2021 r.  zrealizowano dochody w wysokości 

11,60 zł.  

 

§ 0920 Pozostałe odsetki – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności za 

pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy wyniosły 36,89 zł.  

 

§ 0830 Wpływ z różnych dochodów – uzyskano dochody z tytułu odpłatności za pobyt  

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie w kwocie 4 716,47 zł. Należności nadpłacone 

wynoszą 20 zł, należności do zapłaty wynoszą 5,00 zł.  

 

Plan
Wykonanie

[zł]

0,00 4 764,96

0,00 4 764,96

0,00 11,60

0,00 4 716,47

0,00 36,89

Razem: 0,00 4 764,96 0,00

4  852-85203-0920
Wpływy z pozostałych odsetek - odpłatność za pobyt w 

ŚDS
0,00

1  852-85203-0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień - ŚDS
0,00

2  852-85203-0830
Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za pobyt w 

ŚDS
0,00

852 Pomoc społeczna 0,00

85203 Ośrodki wsparcia 0,00

Dochody

Lp. Paragraf Nazwa
Wykonanie

[%]
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10.3 WYDATKI 

 

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 

 

 

W rozdziale 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano wydatki w kwocie 583 542,00 

zł. Wykonanie planu wyniosło 94,85 % tj. 553 462,11 zł.  

Kwota 550 259,29 zł dotyczy wypłat świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych (§3110), wydatki stanowią 94,84 % planu. W ramach tego paragrafu ujęto wydatki na:  

6) zadania własne – na wypłatę świadczeń na wydatki na usamodzielnienie  

i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanków 

ośrodków wskazanych w ustawie o pomocy społecznej – w wysokości 233 180,24 zł, co stanowi   

93,27 % planu rocznego 

7) zadania zlecone – w związku z realizacją zadań z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 

2016 roku  

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty  

dla wychowanków Domu Rodzinnego w Swarzędzu – w kwocie 43 951,62 zł a dla pozostałych 

placówek wydano kwotę 273 127,43 zł. 

Wydatki te są realizowane z dotacji celowej otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

W ramach § 4210 ze środków z dotacji celowej przeznaczonych na obsługę programu 500 PLUS 

wydatkowano kwotę 1 602,76 zł na zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych i tonerów. 

W ramach § 4300 ze środków z dotacji celowej przeznaczonych na obsługę programu 500 PLUS 

wydatkowano 1 600,06 zł na część opłat za parking samochodu służbowego. 

Plan
Wykonanie

[zł]

583 542,00 553 462,11

583 542,00 553 462,11

250 000,00 233 180,24

43 952,00 43 951,62

149 410,00 149 316,13

136 844,94 123 811,30

1 735,00 1 602,76

1 600,06 1 600,06

Razem: 583 542,00 553 462,11 94,85

5  855-85510-4210-01-01 Zakup materiałów i wyposażenia - 500 PLUS 92,38

6  855-85510-4300-01-01 Zakup usług pozostałych - 500 plus 100,00

3  855-85510-3110-03-01 Świadczenia społeczne - 500 plus Kórnik 99,94

4  855-85510-3110-04-01 Świadczenia społeczne - 500 plus Kobylnica 90,48

1  855-85510-3110-01 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 93,27

2  855-85510-3110-02-01 Świadczenia społeczne - 500 plus DR w Swarzędzu 100,00

855 Rodzina 94,85

85510
Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych
94,85

Wydatki

Lp. Paragraf Nazwa
Wykonanie

[%]
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Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze  

 

 

Na realizację zadań w rozdz. 85508 - rodziny zastępcze w roku 2021 zaplanowano 9 914 896,16 zł, 

wydano łącznie 9 648 314,86 zł tj. 97,31 %.   

 

Wydatki w rozdz. 85508 obejmują: 

1. W ramach § 3020 do dnia 31 grudnia 2021 r. wydano 800,00 zł. 

2. Kwota wydatkowana w ramach paragrafu 3110 w wysokości 7 656 157,53 zł została 

przeznaczona na:      

- wydatki na realizację zadań własnych – na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych  

   w wysokości 5 519 798,02 zł – wydano 99,45 % planu 

- wydatki na zadania zlecone w ramach programu 500 PLUS – przeznaczone na wypłaty dodatków 

Plan
Wykonanie

[zł]

9 914 896,16 9 648 314,86

9 914 896,16 9 648 314,86

2 000,00 800,00

7 715 587,07 7 656 157,53

520 348,00 476 063,25

31 655,00 29 770,36

294 666,00 248 733,27

41 924,00 26 718,70

1 170 000,00 1 101 723,65

4 768,54 3 005,45

0,00 0,00

1 310,00 1 310,00

1 000,00 536,00

77 230,55 76 548,13

1 600,00 1 595,00

2 000,00 655,50

16 521,00 16 520,61

9 281,00 6 066,01

25 005,00 2 111,4017  855-85508-4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający
8,44

Razem: 9 914 896,16 9 648 314,86 97,31

15  855-85508-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00

16  855-85508-4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej
65,36

13  855-85508-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 99,69

14  855-85508-4410 Podróże służbowe krajowe 32,77

11  855-85508-4280 Zakup usług zdrowotnych 53,60

12  855-85508-4300 Zakup usług pozostałych 99,12

9  855-85508-4220 Zakup środków żywności 0,00

10  855-85508-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 100,00

7  855-85508-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 94,16

8  855-85508-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63,03

5  855-85508-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84,41

6  855-85508-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 63,73

3  855-85508-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91,49

4  855-85508-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94,05

1  855-85508-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00

2  855-85508-3110 Świadczenia społeczne 99,23

855 Rodzina 97,31

85508 Rodziny zastępcze 97,31

Wydatki

Lp. Paragraf Nazwa
Wykonanie

[%]
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wychowawczych dla wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,  

które nie ukończyły 18 roku życia. Wydatki wynoszą 2 120 637,35 zł i są finansowane z dotacji celowej. 

Wydatki stanowią 98,66 % planu.  

- wydatki na zadania zlecone w ramach programu DZIECI CUDZOZIEMSKIE – przeznaczone na 

wypłatę świadczenia dla dziecka cudzoziemskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej. Wydatki wynoszą 

15 722,16 zł i są finansowane z dotacji celowej. 

 

1. Kwota wydatkowana w ramach § 4010 w wysokości 476 063,25 zł, stanowiąca 91,49 % 

planu została przeznaczona na: 

- wydatki na realizację zadań własnych – wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

w ramach § 4010, wydatki te wynoszą 463 528,25 zł. 

- wydatki na zadania zlecone w ramach programu 500 PLUS – częściowe finansowanie 

wynagrodzenia w ramach § 4010 pracownika obsługującego ww. program, wydatki  

te wynoszą 12 535,00 zł i są finansowane z dotacji celowej. 

2. Kwota 29 770,36 zł została przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego  

za 2020 r. dla koordynatorów pieczy zastępczej (§ 4040), wydatki stanowią 94,05 % planu. 

3. Kwota wydatkowana w ramach § 4110, 4120 w wysokości 275 451,97 zł, stanowiąca 81,84 

% planu została przeznaczona na: 

- wydatki na realizację zadań własnych – składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki  

   na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i   umów zleceń w ramach § 4110, 4120, wydatki te 

wynoszą 272 986,97 zł. 

   - wydatki na zadania zlecone w ramach programu 500 PLUS – częściowe finansowanie składek 

   na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika  

  obsługującego ww. program w ramach § 4110, 4120, wydatki te wynoszą 2 465,00 zł  

   i są finansowane z dotacji celowej. 

4. Kwota 1 101 723,65 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osób prowadzących cztery 

pogotowia rodzinne, osiemnaście zawodowych rodzin zastępczych, rodzinny dom dziecka  

oraz pracowników pomocowych zatrudnionych na podstawie umów - zleceń (§ 4170) i stanowi 94,16 % 

rocznego planu. 

5. Kwota 3 005,45 zł w ramach § 4210 została przeznaczona na zakup materiałów na szkolenie 

dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze, zakup testów psychologicznych i zakup tonerów. 

6. W ramach § 4220 w 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków. 

7. Na paragrafie 4240 na zakup podręczników na szkolenie PRIDE wydano 1 310,00 zł. 
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8. Na zakup usług zdrowotnych par. 4280 wydano 536,00 zł.  

9. Kwota 76 548,13 zł (§ 4300) dotyczy środków wydatkowanych na zakup pozostałych usług 

m.in. 

a) szkolenia dla rodzin zastępczych - wydatkowano kwotę 4.800,00 zł 

W dniach 11.05., 01.06. oraz 29.06.2021 r. odbył się cykl 3 spotkań – superwizji pracy rodzica 

zastępczego. W dwóch grupach uczestniczyły rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe, natomiast 

trzecia grupa dotyczyła już tylko rodzin zastępczych zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego, 

których doświadczenia i sytuacje problemowe znacznie różnią się od pozostałych form rodzinnej pieczy 

zastępczej. Celem superwizji jest podnoszenie kompetencji rodzin zastępczych. 

 

b) badania psychologiczne i specjalistyczne poradnictwo – wydano kwotę 16 632,00 zł. 

Badaniami psychologicznymi wśród rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych w celu 

wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej objętych 

zostało łącznie 88 osób. 

  

c) promocja pieczy zastępczej – wydano 12 509,10 zł 

Promocja rodzicielstwa zastępczego i wolontariatu odbywała się za pomocą portalu informacyjnego 

„epoznan”.  Zlecono wykonanie billboardów promujących rodzicielstwo zastępcze i wolontariat. Emisja 

powyższych materiałów odbywała się na sprzętach mobilnych oraz komputerach w okresie 22.11. – 

12.12.2021. 

Dodatkowo PCPR podpisał z PKP umowę umożliwiającą ekspozycję rollupów promujących 

rodzicielstwo zastępcze i wolontariat na trzech dworcach w powiecie poznańskim (Rokietnica, Luboń, 

Stęszew) w okresie 5.11 – 31.12.2021 r. W tym celu wykonano także rollupy promujące wolontariat i 

rodzicielstwo zastępcze. 

W celach promocyjnych przygotowano także rollup Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

d) wydatki na pozostałe usługi wyniosły 5 527,53 zł – wydatki na realizację zadań własnych 

wynoszą 875,49 zł m.in. koszty przejazdu wolontariuszy, opłata za usługi związane z wykonaniem nowych 

gumek do pieczątek pracowników PCPR, koszt przesyłek podręczników PRIDE: Zawodowa Opieka Zastępcza 

oraz wydatki na zadania zlecone w ramach programu 500 plus wynoszą 4 652,04 zł min. konserwacja 

klimatyzatorów, opłata za przesyłki pocztowe. 

e) diagnozy i terapie prowadzone przez specjalistów zewnętrznych – wydano 37 079,50 zł 

PCPR podpisał umowę z Fundacją Dziecko w Centrum zgodnie z którą rodziny zastępcze kierowane 

były na indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin 

zastępczych, specjalistyczną pracę terapeutyczną nad relacją rodzic/opiekun – dziecko oraz diagnozy 
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psychofizyczne dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Umowa obejmowała okres od marca 

do grudnia 2021 r. Rozliczenie odbywało się za faktyczną liczbę godzin objętych wsparciem w okresach 

miesięcznych.  

 

10. Kwota 1 595,00 zł (§ 4360) dotyczy środków wydatkowanych na pokrycie kosztów użytkowania 

telefonów komórkowych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

11. Kwota 655,50 zł (§ 4410) została wydana na podróże służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

12. Kwota 16 520,61 zł w (§ 4440) została wydana na odpis na ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

13. Kwota 6 066,01 zł w (§ 4700) dotyczy wydatków przeznaczonych na odpłatne szkolenia,  

w których uczestniczyli koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.  

14. Kwotę 2 111,40 zł wydano w ramach paragrafu 4710 na wpłaty na Pracownicze Programy 

Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w rozdziale 85508 wykazano zobowiązania niewymagalne, w łącznej 

kwocie 44 487,19 zł: 

- par. 4040 – kwocie 29 764,96 zł – zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 

2020 r dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

- par. 4110 na kwotę 5 125,52 zł z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy  

od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

- par. 4120 w kwocie 614,28 zł z tyt. składek na FP – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

-   par. 3110 na kwotę 8 982,43 zł z tyt. ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie 

zastępczej, z tego zobowiązania z tytułu zadań zleconych wynoszą 596,78 zł a z tytułu zadań własnych 

8 385,65 zł. 

 

Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe.  

Zaplanowane w rozdz. 75421 – środki zostały zaplanowane w wysokości 5 000,00 zł, do dnia 31 

grudnia             2021 r. na zakup środków ochrony – jednorazowych maseczek medycznych dla pracowników 

na par. 4210 wydano 1 681, 00 zł. 

Plan
Wykonanie

[zł]

5 000,00 1 681,00

5 000,00 1 681,00

5 000,00 1 681,001  754-75421-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33,62

Razem: 5 000,00 1 681,00 33,62

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
33,62

75421 Zarządzanie kryzysowe 33,62

Wydatki

Lp. Paragraf Nazwa
Wykonanie

[%]
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Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

 

 

Zaplanowane w rozdz. 85205 środki w wysokości 13 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 11 389,60 zł, 

co stanowi 87,61 % planu. 

1.Kwota 2 635,60 zł w par. 4210 została przeznaczona na zakup nagród takich jak: słuchawki czy 

kamery smart dla młodzieży powiatu poznańskiego w ramach konkursu "Skrzydła życia" - dot. 

przeciwdziałania przemocy i zachowaniom aspołecznym w ramach programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie edycja 2021.  

2. W par. 4300 wydano 8 754,00 zł – w ramach „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Poznańskim” zamówiono kalendarze, podkładki 

silikonowe oraz pendrivy.  Kalendarze zostały przekazane m in. do powiatowych placówek oświatowych, 

jednostek organizacyjnych pomocowych i do komisariatów policji.  

Plan
Wykonanie

[zł]

13 000,00 11 389,60

3 000,00 2 635,60

0,00 0,00

10 000,00 8 754,003  852-85205-4300 Zakup usług pozostałych 87,54

Razem: 13 000,00 11 389,60 87,61

1  852-85205-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87,85

2  852-85205-4220 Zakup środków żywności 0,00

852 Pomoc społeczna 87,61

85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie
13 000,00 11 389,60 87,61

Wydatki

Lp. Paragraf Nazwa
Wykonanie

[%]
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Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 

 

 

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2021 r. ujęte w dziale 852, 

rozdziale 85218 zaplanowano w kwocie 3 955 906 ,00 zł.  

Wykonanie wyniosło 97,16 % planu, tj. 3 843 342,48 zł.  

Na kwotę wykonania składają się: 

 

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane w wysokości 3 343 206,00 zł 

wykonano              3 282 748,83 zł tj. 98,19 % 

 - na paragrafie 4010 – wydatki na wynagrodzenia osobowe, premie, nagrody uznaniowe oraz 

wypłaty nagród jubileuszowych wyniosły 2 588 431,29 zł. 

Plan
Wykonanie

[zł]

3 955 906,00 3 843 342,48

3 955 906,00 3 843 342,48

5 700,00 2 800,00

2 588 686,00 2 588 431,29

160 000,00 159 962,91

473 324,00 452 654,76

67 343,00 52 393,01

39 000,00 28 432,50

86 667,00 82 046,36

3 500,00 2 506,48

56 000,00 47 502,41

9 400,00 6 791,94

3 000,00 2 850,00

320 750,00 301 000,62

11 250,00 8 900,57

5 000,00 2 093,83

63 923,00 63 922,42

6 000,00 5 489,41

6 000,00 1 762,44

1 700,00 859,03

33 810,00 32 068,14

14 853,00 874,36

Razem: 3 955 906,00 3 843 342,48 97,15

19  852-85218-4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej
94,85

20  852-85218-4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający
5,89

17  852-85218-4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego
29,37

18  852-85218-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50,53

15  852-85218-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00

16  852-85218-4480 Podatek od nieruchomości 91,49

13  852-85218-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 79,12

14  852-85218-4410 Podróże służbowe krajowe 41,88

11  852-85218-4280 Zakup usług zdrowotnych 95,00

12  852-85218-4300 Zakup usług pozostałych 93,84

9  852-85218-4260 Zakup energii 84,83

10  852-85218-4270 Zakup usług remontowych 72,25

7  852-85218-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94,67

8  852-85218-4220 Zakup środków żywności 71,61

5  852-85218-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 77,80

6  852-85218-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 72,90

3  852-85218-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,98

4  852-85218-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95,63

1  852-85218-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49,12

2  852-85218-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99,99

852 Pomoc społeczna 97,15

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 97,15

Wydatki

Lp. Paragraf Nazwa
Wykonanie

[%]
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 - na paragrafie 4040 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wydano 

kwotę                     159 962,91 zł. 

- na paragrafie 4110 i 4120 wydatkowano ogółem 505 047,77 zł z tytułu zapłaty składek na 

ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. 

- na paragrafie 4170 – wypłaty wynagrodzeń bezosobowych stanowią wydatek 28 432,50 zł –  

był to wydatek przeznaczony na obsługę prawną PCPR realizowaną na podstawie zawartej umowy – 

zlecenia 

- na paragrafie 4710 wydano kwotę 874,36 zł są to wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

 

 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5 700,00 zł (§ 3020) – wydano 

2 800 zł na dofinansowanie do zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy komputerze pracowników – co 

stanowi 49,12 % planu rocznego. 

 

3. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 607 000,00 zł, wykonano 557 793, 65 zł,  

co stanowi 91,90 %.  

− na paragrafie 4210 - materiały i wyposażenie wydano łącznie 82 046,36 zł, z czego:  

• 11 803,56 zł - na zakup paliwa do samochodów służbowych 

• 25 917,74 zł - na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów do kserokopiarek  

• 25 224,38 zł – na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych 

• 17 660,68 zł – zakup wyposażenia i inne wydatki – m. im. zakup odkurzacza, krzeseł, telefonów 

komórkowych, kosmetyków samochodowych, 

• 1 440,00 zł – prenumeraty. 

− na paragrafie 4220 – wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych wyniosły 2 506,48 zł. 

− na paragrafie 4260 - wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i cieplną wyniosły 

47 502,41 zł. 

− na paragrafie 4270 – wydatki na zakup usług remontowych min.  naprawa klimatyzatorów, 

samochodów służbowych, sprzętu komputerowego i drobne, bieżące naprawy w pokojach 

biurowych wydano kwotę 6 791,94 zł. 

− na paragrafie 4280 - w ramach zakupu usług zdrowotnych wydano 2 850,00 zł na okresowe                                               

i wstępne badania lekarskie pracowników. 

− na paragrafie 4300 – na zakup pozostałych usług wydano 301 000,62 zł, co stanowi 93,84 % planu  

z czego: 

• 79 327,07 zł na koszty usług pocztowych, 
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• 14 298,82 zł na zakup pozostałych usług (m.in. abonament RTV, czynsz za urządzenia  

do dystrybucji wody, mycie samochodów służbowych, wykonanie pieczątek, zwrot kosztów za usługi 

transportowe, abonament za parking dla samochodów służbowych, usługa dostępu do tłumacza 

migowego), 

• 33 520,42 zł na opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu, 

• 27 913,64 zł na usługi informatyczne, 

• 59 921,40 zł na usługi sprzątania, 

• 1 301,87 – serwis klimatyzacji, 

• 23 429,91 zł na aktualizację programów komputerowych, 

• 35 153,40 zł na wydatki za dokonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla 

prac remontowych dotyczących likwidacji barier architektonicznych finansowanych  

ze środków PFRON, 

• 2 706,00 – specjalista ds. BHP, 

• 7 192,09 zł na usługi archiwizacyjne, 

• 16 236,00 zł na usługi z zakresu inspektora danych osobowych - RODO. 

− na paragrafie 4360 - na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano ogółem 

8 900,57 zł z czego na usługi: 

• telefonii stacjonarnej wydatkowano 2 638,60 zł 

• telefonii komórkowej wydano kwotę 1 442,19 zł 

• na usługi sieci internetowej wydano 4 819,78 zł 

− na paragrafie 4410 - koszty krajowych wyjazdów służbowych pracowników wydatkowano kwotę  

2 093,83 zł  

− na paragrafie 4440 – wykazano wydatki z tytułu dokonania odpisu na ZFŚS  

w wysokości 63 922,42 zł 

− na paragrafie 4480 - wartość opłat z tytułu podatku od nieruchomości wyniosła 5 489,41 zł 

− na paragrafie 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego dokonano 

wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych w kwocie 1 762,44 zł 

− na paragrafie 4610 - na koszty postępowań komorniczych wydano 859,03 zł 

− na paragrafie 4700 - na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 32 068,14 zł wydatki stanowiły 

94,85 % planu rocznego. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w rozdziale 85218 wykazano następujące zobowiązania niewymagalne: 

− par. 4040 w kwocie 179 639,62 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., 
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− par. 4110 w kwocie 30 933,97 zł, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (pracodawca) od 

„13”, 

− par. 4120 w kwocie 3 566,71 zł, z tytułu składek na FP „13”, 

− par. 4260 w kwocie 4 472,01 zł, z tytułu opłat za wodę, centralne ogrzewanie  

        i energię elektryczną, 

− par. 4270 w kwocie 37,53 zł, z tytułu bieżących napraw, 

− par. 4300 w kwocie 8 781,03 zł, z tytułu opłaty za koszty eksploatacyjne oraz sprzątanie siedziby, 

− par. 4360 w kwocie 209,62 z tytułu opłaty za połączenia telefony komórkowe, stacjonarne 

     oraz Internet, 

− par. 4520 w kwocie 146,87 z tytułu odbioru odpadów komunalnych 

− par. 4710 – 82,41 – składki na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

Suma zobowiązań w rozdz. 85218 wynosi 227 869,77 zł. 

 

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 

 

 

 

W ramach zadań zleconych na par. 3110 wypłacono pomoc dla cudzoziemców w wysokości 

5 504,00 zł co stanowi 100 % planu na 2021 r. 

 

 

Plan
Wykonanie

[zł]

5 504,00 5 504,00

5 504,00 5 504,00

5 504,00 5 504,001  852-85231-3110 Świadczenia społeczne 100,00

Razem: 5 504,00 5 504,00 100,00

852 Pomoc społeczna 100,00

85231 Pomoc dla cudzoziemców 100,00

Wydatki

Lp. Paragraf Nazwa
Wykonanie

[%]
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Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 

 

 

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano 

300 000,00 zł., wydatkowano 300 000,00 zł, co stanowi 100 % planu: 

• na paragrafie 4210 – na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla 

osób niepełnosprawnych z terenu powiatu poznańskiego wydano 300 000 zł. 

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

 

I. Opis wydatków realizowanych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług 

społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – II edycja”. 

 

 

 

Plan
Wykonanie

[zł]

300 000,00 300 000,00

300 000,00 300 000,001  853-85311-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00

Razem: 300 000,00 300 000,00 100,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100,00

85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych
300 000,00 300 000,00 100,00

Wydatki

Lp. Paragraf Nazwa
Wykonanie

[%]

Plan
Wykonanie

[zł]

169 528,00 117 226,76

169 528,00 117 226,76

81 958,00 78 823,70

21 644,00 14 914,97

6 597,00 4 204,34

757,00 482,68

17 128,00 14 454,08

1 978,00 1 660,30

2 437,00 1 061,42

281,00 121,81

2 490,00 583,93

287,00 67,03

30 379,00 667,43

3 592,00 185,07

Razem: 169 528,00 117 226,76 69,15

11  853-85395-4307 Zakup usług pozostałych 2,20

12  853-85395-4309 Zakup usług pozostałych 5,15

9  853-85395-4267 Zakup energii 23,45

10  853-85395-4269 Zakup energii 23,36

7  853-85395-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 43,55

8  853-85395-4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 43,35

5  853-85395-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 84,39

6  853-85395-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 83,94

3  853-85395-4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63,73

4  853-85395-4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63,76

1  853-85395-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96,18

2  853-85395-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68,91

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 69,15

85395 Pozostała działalność 69,15

Wydatki

Lp. Paragraf Nazwa
Wykonanie

[%]
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Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą 

na terenie MOF Poznania – II edycja” będzie realizowany w okresie od 01.03.2020 do 28.02.2023 r. i został 

ujęty w długoletniej prognozie finansowej powiatu poznańskiego. Wydatki roczne w ramach projektu 

wyniosły 117 226,76 zł. 

       W ramach  przebiegu ww. projektu planuje się realizację: 

− kontynuację zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

− sfinansowanie dla 36 rodzin zastępczych coachingu rodzinnego  

− sfinansowanie dla 60 dzieci diagnozy psychofizycznej 

− sfinansowanie dla 21 dzieci diagnozy FAS 

        

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano kwotę 115 723,30 zł, co stanowi  

       87,15 % planu, który wynosi 132 780,00 zł. 

 Na potrzeby realizacji w/w projektu kontynuowano zatrudnienie  

2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej a także wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej 

część  finansową wniosku o płatność. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek  

w wysokości 93 738,67 zł (w tym wkład własny w wysokości 5 861,34 zł).  

Wypłacono także dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. w wysokości 4 687,02 zł (par. 4047, 

4049). 

 Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu oraz od DWR zostały 

odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 

17 297,61 zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129). 

2. Pozostałe wydatki bieżące – plan wyniósł 36 748,00 zł, wydatkowano kwotę 1 503,46 zł  

czyli 4 ,09 % planu, w tym:  

- 650,96 zł - § 4267 i 4269 – refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną;  

- 852,50 zł - § 4307 i 4309 na zakup pozostałych usług – refundacja zakupu biletów okresowych 

PEKA; 

 

Przeprowadzono ponad to procedurę zamówienia publicznego w celu wyboru wykonawcy 

coachingu rodzinnego. Planuje się na początku kolejnego półrocza przeprowadzenie procedury w celu 

wyboru wykonawców do przeprowadzenia diagnozy FAS i diagnozy psychospołecznej. 

PCPR nie otrzymał z Instytucji Pośredniczącej środków na finansowanie ww. projektu na 2021 r.,  

w związku z powyższym wszystkie wydatki za bieżący rok zostały prefinansowane ze środków własnych 

powiatu. Z tego też względu realizację diagnozy FAS i diagnozy psychofizycznej dzieci przeniesiono na 2022 
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rok. Działanie takie nie przynosi zagrożenia dla realizacji wskaźników i jest często praktykowane przez 

realizatorów projektów z dofinansowaniem z EFS. Zaznaczyć ponad to trzeba także, że podpisanie umowy  

na realizację działań w ramach projektu odbyło się z kilkumiesięcznym opóźnieniem. 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w rozdziale 85395 wykazano następujące zobowiązania niewymagalne 

w łącznej kwocie 8 112,24: 

- par. 4047 w kwocie 6 142,22 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., 

- par. 4049 w kwocie 709,29 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., 

- par. 4117 w kwocie 1 057,70 zł, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (pracodawca) od 

„13”, 

- par. 4119 w kwocie 122,14 zł, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (pracodawca) od „13”, 

- par. 4127 w kwocie 72,52 zł, z tytułu składek na FP „13”, 

-  par. 4129 w kwocie 8,37 zł, z tytułu składek na FP „13”, 
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11. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRZEZ PRACOWNIKÓW PCPR W 2021 ROKU 

 

Udział w 2021 r. pracowników PCPR w szkoleniach i konferencjach, które stwarzały możliwość poszerzenia 

wiedzy i podwyższenia kwalifikacji prezentuje poniższa tabela:  

Lp. Data Tytuł szkolenia, konferencji Typ Organizator 

II.  20.01.2021 r. 
Egzekucja nienależnie pobranych 
świadczeń od lutego 2021 r. – kolejne 
zmiany 

Szkolenie  
on-line 

„Erudium” 
Centrum szkoleniowe 

III.  20.02.2021 r. Nowelizacja egzekucji 
Szkolenie  

on-line 
WOKISS 

IV.  
08.03.2021 r. 

10.03.2021 r. 
Praca z klientem cudzoziemskim 

Szkolenie  
on-line 

CARITAS POLSKA 

V.  30.04.2021 r. Nowelizacja egzekucji 
Szkolenie  

on-line 
WOKISS 

VI.  13.05.2021 
Szkolenie z obsługi oprogramowanie 
POMOST – poziom podstawowy  

Szkolenie  
on-line 

SYGNITY 

VII.  
25.06.2021 r. 

09.11.2021 r. 
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej dla pracowników 

Szkolenie 
stacjonarne  

HLS MAREK 
NIEDZIAŁKOWSKI 

VIII.  

 
09.07.2021 r. 

 
Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i 
kobiet w ciąży 

 
Szkolenie  

on-line 

 
AԐM Szkolenia dla 
profesjonalistów 

IX.  
 
19.07.2021 r. 

 
Usamodzielnianie a kpa 

 
Szkolenie  

on-line 

 
R. RP. Joanna Jańczy 

X.  
od 8.09.2021 
do 29.01.2022 

Szkolenie na trenerów programu PRIDE: 
Rodzinna Piecza Zastępcza i PRIDE: 
Adopcja. 

Szkolenie 
stacjonarne 

Towarzystwo Nasz 
Dom 

XI.  
od 13.10.2021 r 
raz w tygodniu I 
nadal  

Wsparcie osób z Afganistanu 
Konferencja 

on-line 

Wydział Polityki 
Migracji Zarobkowej – 
Departament Rynku 
Pracy 

XII.  
05.11.2021 r. 
02.12.2021 r. 

Szkolenie RODO 
Szkolenie 

stacjonarne 
PCPR Poznań 

XIII.  23.11.2021 
Kultura afgańska oraz kształtowanie 
wrażliwości międzykulturowej do pracy z 
migrantami przymusowymi 

Szkolenie  
on-line 

Wydział Polityki 
Migracji Zarobkowej – 
Departament Rynku 
Pracy 

XIV.  10.12.2021 r. 
Elektroniczne tytuły wykonawcze w 
pomocy społecznej 

Szkolenie  
on-line 

Ośrodek Wspierania 
Administracji Lokalnej 
„OWAL” S.C. 

XV.  16.03.2021 r. 

„Zamówienia podprogowe”, (których 
wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w 
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z 11.09.2019 r.) 
SZKOLENIEON-LINE – 

Szkolenie  
on-line 

WOKISS 
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XVI.  11.03.2021 r. 

Zamknięcie roku obrotowego 2020 – 
wycena bilansowa, sprawozdawczość 
finansowa, budżetowa i z operacji 
finansowych za 2020 r. 

Szkolenie  
on-line 

RIO w Poznaniu 

XVII.  

 
18.05.2021 r. 

Zasiłek chorobowy - warunki nabycia, 
wymagane dokumenty, ustalanie podst. 
wymiaru 

 
Szkolenie  

on-line 

 
WOKISS 

XVIII.  

          
25.11.2021 r. 

  
Inwentaryzacja za 2021 r. 

 
Szkolenie  

on-line 

 
WOKISS 

XIX.  01.12.2021 r. Klasyfikacja budżetowa - zmiany 
Szkolenie  

on-line 
WOKISS 

XX.  25.11.2021 r. 
Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń w 2022 
r. przewidziane w Polskim Ładzie  

Szkolenie  
on-line 

TAXUS 

Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią większość szkoleń realizowana była on-line za 
pośrednictwem platform internetowych. 
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12. PODSUMOWANIE 

 

 

Pandemia koronawirusa wymusiła konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym: procedury bezpieczeństwa i postępowania w przypadku 

podejrzenia zachorowania na Covid-19 oraz wprowadzenia pracy zdalnej czy rotacyjnej, aby ograniczyć 

możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa i ochronić pracowników oraz Klientów przed 

zachorowaniem i jego skutkami. 

Podejmowane w 2021 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działania, pomimo 

przeciwności, miały nieustannie na celu poprawę warunków życiowych mieszkańców powiatu 

poznańskiego. Koncentrowano się zwłaszcza na pracy nad polepszeniem sytuacji socjalno-bytowej 

podopiecznych, ich wiedzy prawnej, poziomu funkcjonowania psychospołecznego oraz możliwości 

uczestniczenia w rehabilitacji.  

Pomoc adresowana była w szczególności do osób z niepełnosprawnościami, rodziców zastępczych  

i dzieci przebywających pod ich opieką, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, osób 

znajdujących się w kryzysie, głównie z powodu doświadczania przemocy w rodzinie, osób z zaburzeniami 

psychicznymi, osób w podeszłym wieku, bądź osób znajdujących się w potrzebie uzyskania 

specjalistycznego wsparcia (prawnego, psychologicznego, socjalnego). 

 


