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UCHWAŁA NR LVI/.../2023 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 23 marca 2023 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
z siedzibą w Łodzi z działalności jednostki za rok 2022 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej na rok 2023 i zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2023 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526) w związku z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2268 i 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127 i poz. 2140 oraz z 2023 r. poz. 185) 
i art. 182 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się: 

1) sprawozdanie z działalności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łodzi 
z działalności jednostki za 2022 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2023, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

3) zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2023, stanowiący załącznik nr 3 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa 
Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 
 

Sławomir Sokołowski 
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I. Wstęp  

Pomoc społeczna:  

• jest instytucją polityki państwa, mającą na celu umożliwianie osobom i rodzinom 

przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości, 

• jest organizowana przez organy administracji rządowej i samorządowej współpracujące w tym 

zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem 

Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, 

• wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

 Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej jest działaniem: 

• dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, 

środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój 

i przyszłą samodzielność życiową dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, 

• dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym 

środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, 

• w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się 

i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez 

współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami, 

• przeciwdziałania przemocy w rodzinie - uznając, że przemoc w rodzinie narusza 

podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, 

a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie  

i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Powyższe zapisy określają obszar i zakres działania PCPR w oparciu o ustawę  

o pomocy społecznej, ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawę  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Poza tym Centrum działa na płaszczyźnie szeroko pojętej rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także programów celowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   

 

II. Formalno – prawne podstawy działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej Centrum, powołane zostało uchwałą 

nr 17/99 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 stycznia 1999 r. (z późn. zm.). Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie zarządzenia nr 63/2011 Starosty Łódzkiego Wschodniego  

z dnia 5 października 2011 r. zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 
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Centrum działa m.in. w oparciu o:  

1) Kodeks Postępowania Administracyjnego; 

2) Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy; 

3) Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.); 

4) Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.); 

5) Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1249); 

6) Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.);  

7) Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 

 z późn. zm.); 

8) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 

i inne akty prawne regulujące zadania realizowane przez Centrum. 

1. Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

W 2022 roku w Centrum funkcjonowały zespoły: 

1) zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych; 

2) zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej; 

3) zespół ds. pieczy zastępczej; 

4) zespół finansowo – księgowy. 

Przy Centrum działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na podstawie 

odrębnych przepisów, obejmujący swym obszarem teren Powiatu Zgierskiego i Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego, którego pracą kieruje Przewodniczący Zespołu oraz Punkt Interwencji Kryzysowej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością Dziennego Domu 

Pomocy powstałego w ramach projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”. 

2. Zatrudnienie 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na dzień 31 grudnia 2022 r. było zatrudnionych, 

łącznie z dyrektorem jednostki, 38 pracowników (7 osób zatrudnionych było w Powiatowym Zespole 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności i 8 osób było zatrudnionych w Dziennym Domu Pomocy). Każdy 

z pracowników zatrudnionych posiadał, wymagane prawem, kwalifikacje do zajmowanego 

stanowiska. 

Centrum kieruje dyrektor przy pomocy głównej księgowej (w zakresie spraw finansowych) oraz 

starszego specjalisty pracy socjalnej (w zakresie spraw merytorycznych). 

1) w zespole finansowo-księgowym zatrudnione są: 

• główna księgowa – wykształcenie wyższe, 

• starszy inspektor – wykształcenie wyższe, 

• inspektor ds. kadrowo - płacowych – wykształcenie wyższe, 

• inspektor – wykształcenie wyższe; 
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2) w zespołach do spraw świadczeń i pomocy instytucjonalnej oraz do spraw pieczy zastępczej 

zatrudnione są: 

• starszy specjalista pracy socjalnej koordynator zespołu – wykształcenie wyższe kierunkowe,  

• starszy specjalista pracy socjalnej – wykształcenie wyższe kierunkowe, 

• ośmiu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – wykształcenie wyższe  

(w wymiarze 5 etatów), 

• starszy pracownik socjalny – wykształcenie wyższe, 

• pracownik socjalny – wykształcenie wyższe, 

• psycholog – wykształcenie wyższe; 

3) w zespole do spraw obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych zatrudnione są: 

• specjalista pracy socjalnej realizujący zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – 

wykształcenie wyższe, 

• aspirant pracy socjalnej obsługujący sekretariat – wykształcenie średnie, 

• kierowca – wykształcenie wyższe, 

Poza tym specjalista pracy socjalnej – wykształcenie wyższe (obsługa programów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego).  

 

III. Zadania Powiatu 

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej 

1) zadania własne Powiatu z zakresu pomocy społecznej określone w art. 19 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej obejmują: 

a) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób  

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego 

ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, 

b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 

c) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom 

opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 

nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 

wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

d) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, 

młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 

nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 

wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się, 
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e) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem, 

f) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 

oraz umieszczanie w nich skierowanych osób, 

g) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

h) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

i) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

j) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 

k) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej z terenu powiatu, 

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

i realizacja programów osłonowych, 

m) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również 

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, 

n) sporządzanie oceny w zakresie zasobów pomocy społecznej. 

 

2) zadania zlecone Powiatu, określone w art. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej obejmują: 

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

ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te 

osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

b)  prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

c) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia, 

d) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy, pomocy w zakresie interwencji 

kryzysowej. 

2. Zadania z zakresu pieczy zastępczej 

1) zadania własne Powiatu z zakresu pieczy zastępczej określone w art. 180 ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obejmują: 

a) opracowanie i realizację 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy 

zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych, 
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b) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 

dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

c) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia, 

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

dziecka i rodzin pomocowych, 

e) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego 

o zasięgu ponadgminnym, 

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

i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia 

funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, 

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

warunków do powstawania, grup wsparcia, specjalistycznego poradnictwa; 

h) wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 

i) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań 

lekarskich, 

j) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych i pełniących funkcję rodziny 

zastępczej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka, 

k) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji 

związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym 

domu dziecka, 

l) finansowanie: 

• świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych  

w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, 

interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie 

lub na terenie innego powiatu, 

• pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne, 

• szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka 

oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, 

m) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji 

elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 

ust. 3 ustawy, 
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n) przekazywanie do Biura Informacji Gospodarczej informacji, o zaległościach z tytułu 

nieponoszenia opłaty za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

 

2) zadania  zlecone Powiatu z zakresu pieczy zastępczej określone w art. 181 ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obejmują: 

a) realizację zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, 

b) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ustawy. 

Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne - powiatowe centra 

pomocy rodzinie. 

Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Do zakresu działania 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępczej 

niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów. 

3. Zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

 

Zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych określone w art. 35 a 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych obejmują: 

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

problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

w zakresie: 

a) rehabilitacji społecznej, 

b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych; 

2. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu  

i realizacji programów, o których mowa w pkt 1; 

3. udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie 

właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 

1, oraz rocznej informacji z ich realizacji; 

4. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności; 

5. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz 

ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa; 

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

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób; 

7. finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone  

w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu; 

8. dofinansowanie: 
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a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

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

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

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

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

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży, 

f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, 

g) zmiany samodzielnego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w przepisach ustawy  

z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048), dotychczas 

zajmowanego przez osobę niepełnosprawną, w sytuacji braku możliwości zastosowania w 

tym lokalu lub w budynku racjonalnych usprawnień, o których mowa w ustawie z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności lub jeżeli ich zastosowanie byłoby 

nieracjonalne ekonomicznie; dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów 

terapii zajęciowej; 

9. pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz 

przekwalifikowanie; 

9a) przyznawanie środków, o których mowa w art. 12a środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej i art. 26g środki na 

utworzenie i utrzymywanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej; 

9b) realizacja zadań, o których mowa w art. 26 zwrot kosztów zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, art. 26d zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających 

niepełnosprawnemu w pracy i art. 26e zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby 

niepełnosprawnej; 

9c) zlecanie zadań zgodnie z art. 36 zlecanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej niepełnosprawnych; 

10. kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia 

oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-

rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej; 

11. współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów; 

12. doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub 

rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne; 

13. współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc 

pracy osób niepełnosprawnych. 
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4. Zadania Powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

1) zadania własne powiatu określone w art. 6 ustawy 3 z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obejmują: 

a) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

b) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu 

udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie; 

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

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

kryzysowej. 

2) zadania zlecone powiatu określone w art. 6 ustawy 4 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie obejmują: 

a) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie, 

b) opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

IV. Opis działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

1. Pomoc społeczna 

Centrum, realizując zadania na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej, 

sprawuje w imieniu Starosty nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa w tym 

rodzinnego oraz domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i jednostek interwencji kryzysowej. 

W oparciu o ust. 12 tego samego art. ustawy dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa 

radzie powiatu corocznie sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb 

w zakresie pomocy społecznej. 

 

1) Domy Pomocy Społecznej 

Na terenie powiatu funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej: 

 

a) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Lisowicach posiada 

59 miejsc statutowych.  

Na dzień 31 grudnia 2022 r. umieszczonych było 61 mieszkańców, z czego 37 osób było 

przyjętych na nowych zasadach, a 24 osoby wg tzw. „starych zasad”.  

Koszt utrzymania mieszkańca wynosił kwotę 5.063,00 zł. 
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Plan finansowy jednostki w roku 2022 wynosił kwotę 4 041 125,00 zł. Wydatki Domu 

Pomocy Społecznej w Lisowicach wyniosły kwotę 4 031 557,60 zł. Źródłami finansowania 

powyższych wydatków były: 

• dotacja celowa z budżetu państwa –  1 145 331,00 zł; 

• odpłatność pensjonariuszy – 2 555 985,42 zł; 

• pozostałe dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej – 90 564,50 zł; 

• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 35 061,00 zł; 

• środki powiatu – 204 615,68 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2022 r. placówka spełniała standardy zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i posiada wpis stały Wojewody Łódzkiego z dnia 14 marca 2011 r. nr PS.III.9013/27/2011.  

W roku 2022 został ogłoszony konkurs w ramach Rządowego Programu Inwestycji 

Strategicznych Polski Ład – Zabytki. Powiat w roku 2023 planuje złożyć wniosek do powyższego 

konkursu na prace remontowo – konserwacyjne budynku pałacu i parku podworskiego.  

 

b) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – dla osób przewlekle psychicznie chorych. 

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Wiśniowej Górze 

posiada 133 miejsca statutowe. Na dzień 31 grudnia 2022 roku umieszczonych było 136 

mieszkańców, w tym na nowych zasadach – 105 osób, a na tzw. „starych zasadach” – 31 osoby. Koszt 

utrzymania mieszkańca wynosił kwotę 5.271,00 zł. 

Plan finansowy jednostki w roku 2022 wynosił 8 939 254,71 zł, w tym wydatki majątkowe – 

543 820,71 zł. W Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. 

wydatki wyniosły kwotę 8 892 335,87 zł, w tym wydatki majątkowe 542 590,74 zł. Źródłami 

finansowania powyższych wydatków były: 

• dotacja celowa z budżetu państwa – 1 487 167,00 zł; 

• odpłatność pensjonariuszy – 6 646 957,00 zł; 

• pozostałe dochody realizowane przez DPS – 166 399,43 zł; 

• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 138 198,00 zł;  

• środki z województwa łódzkiego – 163 118,71 zł; 

• środki powiatu – 290 495,73 zł; 

Na dzień 31 grudnia 2022 r. placówka spełnia standardy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i posiada wpis stały Wojewody Łódzkiego z dnia 10 listopada 2011 r. znak: 

 PS-III.90.13/23/2010.2011. 

W roku 2022 została udzielona Powiatowi promesa na inwestycję pn. Przebudowa  

i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze. W wyniku 

ogłoszonego zamówienia publicznego na realizację zadania został wybrany wykonawca, z którym  

w roku 2023 została podpisana umowa. Środki pochodzące z Polskiego Ładu to kwota 

4 250 000,00 zł, udział własny Powiatu 1 050 000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. Zakończenie realizacji 

zadania planowane jest w 2024 r.  
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W roku 2022 łącznie wpłynęło 41 spraw dotyczących Domów Pomocy Społecznej  

na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 

19 decyzji umieszczających, 14 decyzji uchylających z powodu zgonu, w jednym przypadku sprawę 

odesłano zgodnie z właściwością do innego organu, 3 sprawy odesłano ponieważ klienci nie spełniali 

kryteriów przyjęcia, 3 sprawy przesłano zgodnie z wolą klientów do rekwalifikacji, 1 sprawa jest  

w trakcie procedowania dokumentacji.  

W roku 2022 r. wydano również 50 decyzji zmieniających odpłatność w związku  

z waloryzacją świadczeń rentowo – emerytalnych, zasiłków stałych, zasiłku pielęgnacyjnego oraz 

świadczenia uzupełniającego za pobyt w placówkach w stosunku do osób, które zostały przyjęte 

do domów pomocy społecznej wg tzw. „starych zasad”. 

 

2) Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej oraz doradztwo metodyczne 

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej oraz doradztwo metodyczne dla 

kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu  

w roku 2022 miało charakter indywidualny, w większości telefoniczny lub zdalny. Dyrektor  

i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na bieżąco kontaktowali się  

z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, aby wspólnie rozwiązywać występujące problemy. 

Najczęstszymi sprawami wymagającymi wyjaśnienia czy udzielenia informacji były kwestie 

związane z opieką nad dziećmi w rodzinach biologicznych, pracą z rodzinami, mającymi 

ograniczone prawa rodzicielskie, pod kątem ewentualnego powrotu dzieci, pozostających w pieczy 

zastępczej, a także procedurami dotyczącymi skierowań i umieszczeń w domach pomocy społecznej. 

udział pracowników PCPR w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

W okresie sprawozdawczym dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej 

uczestniczyli w następujących zdalnych szkoleniach i konferencjach:  

a) „Sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień oraz 

planowanie i szacowanie wartości zamówienia publicznego – praktyczne zagadnienia  

z uwzględnieniem zamówień do 130 tys. złotych” – szkolenie, 1 osoba 

b) „Wynagrodzenia w sferze budżetowej” – szkolenie, 1 osoba 

c) „Nowy Ład 2022. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach chorobowych  

w 2022 roku” – szkolenie, 1 osoba 

d) „Rozporządzenie dot. zaliczek na PIT z 7 stycznia 2022” – szkolenie, 1 osoba 

e) „Nowy Ład w prawie pracy” – szkolenie, 1 osoba 

f) „Obowiązkowy rejestr umów od lipca 2022 roku a dostęp do informacji publicznej” – 

szkolenie, 1 osoba 

g) „Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2021 roku oraz zasady planowania 

zamówień publicznych na 2022 rok” – szkolenie, 1 osoba 

h) „Nowe zasady prowadzenia akt osobowych” – szkolenie, 1 osoba 
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i) „Tworzenie planu pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej oraz programu 

usamodzielnienia wychowanka – jak robić to prawidłowo?” – szkolenie,  

4 osoby 

j) „Obsługa klienta ukraińskiego – różnice kulturowe a ich wpływ na komunikację  

z urzędnikiem” – szkolenie, 3 osoby 

k) „Rejestr umów jako nowy obowiązek dla JSFP. Wyzwania, walka z nadużyciami” – 

szkolenie, 1 osoba 

l) „Zmiany w prawie pracy w 2022 roku” – szkolenie, 1 osoba 

m) „Język mediów społecznościowych, WCAG – jak skutecznie komunikować się  

z potencjalnym uczestnikiem i uczestnikiem projektu dofinansowanego z EFS” – szkolenie, 

1 osoba 

n) „Rola samorządów w kształtowaniu polityki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy – 

nowe zadania, zmiany i wyzwania” – konferencja, 1 osoba 

o) „Wsparcie ofiar handlu ludźmi” – szkolenie, 2 osoby 

p) „Szkolenie okresowe w zakresie pierwszej pomocy medycznej” – szkolenie, 8 osób 

q) „Inicjowanie i prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”. Inne narzędzia do pracy  

z rodziną z problemem przemocy.” – szkolenie, 1 osoba 

r) „Zamykanie projektów współfinansowanych z EFS” – szkolenie, 1 osoba 

s) „Zjawisko alienacji rodzicielskiej” – konferencja psychoedukacyjno-szkoleniowa,  

1 osoba 

t) „Księgowość w projektach EFS” – szkolenie, 1 osoba 

u) „Współpraca międzyinstytucjonalna i multiprofesjonalna” – szkolenie warsztatowe,  

2 osoby 

v) „Praca z rodziną biologiczną. Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej” – 

szkolenie warsztatowe, 2 osoby 

w) „XVI Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR” – praca warsztatowa, 1 osoba 

x) „Nadzór i kontrola w podległych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” – 

szkolenie warsztatowe, 1 osoba 

y) „Zachowania ryzykowne z perspektywy psychotraumatologii” – konferencja, 2 osoby  

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Centrum finansowane jest ze środków Powiatu.  

W roku 2022 plan jednostki wynosił kwotę 1 081 796,98 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. 

wyniosło kwotę 1 080 464,67 zł, w tym: 

a) na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 909 867,83 zł (84,21%); 

b) na zadania statutowe przeznaczono kwotę 170 596,84 zł (15,79%), w tym: 

• zakup artykułów piśmiennych i materiałów biurowych 45 015,56 zł; (4,17%) 

• opłatę z tytułu najmu lokalu, usług pocztowo – telekomunikacyjnych, opłatę internetową 

usługi telefoniczne, energia, badania lekarskie i ubezpieczenie samochodu 100 805,76 zł; 

(9,33%) 
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• na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2 509,00 zł; (0,23%) 

• na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 966,73 zł; (1,38%) 

• na konserwację i remonty wydatkowano kwotę 7 299,79 zł; (0,68%) 

 

 

Wykonanie planu dochodów Powiatu w rozdziale 85218 wyniosło:  § 0920 wykonanie – 

1 403,72 zł; § 0970 plan – 40 770,00 zł,  wykonanie – 41 421,39 zł (w tym: obsługa programu 

Aktywny Samorząd – 36 052,93zł; obsługa programu AOON – 4 141,08 zł, 0,3% zmiana 0,6% 

wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 161,00 zł, 0,1% 

wynagrodzenie płatnika za naliczenie zasiłków – 66,38 zł. 

 

4) Jednostki specjalistycznego poradnictwa 

W ramach realizacji programu pomocy osobom w kryzysie w Powiecie Łódzkim Wschodnim 

działa Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym pomocy udzielają specjaliści: psycholog, prawnik, 

specjalista pracy socjalnej. W 2022 r. udzielono łącznie 146  porad w ramach spotkań ze specjalistami, 

w tym 98 to porady o charakterze prawnym, 29 psychologicznych i 19 konsultacji z pracownikiem 

socjalnym. Porady prawne dotyczyły przede wszystkim spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego 

i opiekuńczego (sprawy rozwodowe, zasądzenia alimentów oraz spadkowe). Porady prawne, na prośbę 

interesantów, bardzo często  mają charakter telefoniczny  Konsultacje mają charakter zarówno 

bezpośredni jak i telefoniczny. W 2022 r. zrealizowano 59 porad telefonicznych i 87 porad 

bezpośrednio z klientem.                                            

 

5) Punkt Interwencji Kryzysowej 

Plan w 2022 r. wynosił 56 513,00 zł, wydatkowano kwotę 56 281,48 zł, w tym: 

a) na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 23 582,77 zł (41,90%), w tym: 

• na umowy zlecenia (psycholog, prawnik) przeznaczono kwotę 15 800,00 zł (28,07%); 

b) na zadania statutowe przeznaczono kwotę 32 698,71 zł (58,10%) w tym na: 

• zakup artykułów piśmiennych i materiałów biurowych kwotę 3 766,00 zł (6,69%), 

• opłatę bankową, usługę pocztową i opłatę za telefon 16 711,43 zł (29,69%), 

• opłatę za lokal kwotę 12 221,28 zł. (21,72%). 

Wykonanie planu wydatków 
PCPR 2022 roku

wynagrodzenia
i pochodne  909 867,83
zł  84,21%

zadania statutowe
170 596,84 zł  15,79%
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6) Ośrodek Wsparcia - Dzienny Dom Pomocy 

W ramach realizowanego projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA”- C.D 

na terenie Wiśniowej Góry w gminie Andrespol kontynuuje działalność Dzienny Dom Pomocy. 

Celem ośrodka wsparcia jest nadal deinstytucjonalizacja usług, polepszenie dostępności miejsc 

świadczenia usług, wzrost ilości miejsc, zapobieganie izolacji osób niesamodzielnych, starszych,  

z niepełnosprawnością, od rodziny i społeczności lokalnej - zapewnienie terapii ruchowej  

i intelektualnej, w miarę możliwości pozwoli tym osobom na powrót do aktywności.  

Ośrodek Wsparcia Dzienny Dom Pomocy – jest ośrodkiem przeznaczonym dla osób 

niepełnosprawnych, niesamodzielnych, zapewniającym całodzienne usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.  

1. Organizacja DDP oraz zakres i poziom świadczonych w nim usług uwzględnia w szczególności 

wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa uczestników zajęć oraz stopień ich 

fizycznej i psychicznej sprawności. 

2. W ramach prowadzonej działalności DDP oferuje swoim podopiecznym w szczególności: 

1) zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego  

i godnego spędzania czasu;  

2) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; 

3) pięć posiłków w siedzibie DDP tj. śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek  

i kolacja na wynos; 

4) umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających 

ruchowo;  

5) dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych  

i towarzyskich;  

6) pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej; 

7) pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych 

oraz bieżących spraw życia codziennego. 

3. Liczba osób przebywających stacjonarnie w DDP jest nie większa niż 30 osób. 

Wykonanie wydatków PIK 
w 2022 roku

zadania statutowe
32 698,71 zł   58,10%

wynagrodzenia
i pochodne
23 582,77 zł   41,90%
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4. DDP funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie,  

w godzinach 8:00 – 17:00 lub w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników,  

z dwu tygodniową przerwą wakacyjną.  

5. W zakresie wymogów o charakterze infrastrukturalnym budynek DDP spełnia wymogi: 

1) jest dostosowany do potrzeb osób korzystających z usług; 

2) posiada: pokoje dziennego pobytu (do terapii grupowej, rehabilitacji i wypoczynku), jadalnię, 

aneks kuchenny, pomieszczenie do prowadzenia terapii indywidualnej oraz pokój do rehabilitacji 

ruchowej wraz ze sprzętem kabina UGUL, rowerki, bieżnie; 

3) łazienki, z których jedna jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością  

z możliwością prysznica. 

4) w DDP zatrudnieni są: kierownik pełniący jednocześnie funkcję pedagoga, fizjoterapeuta, 

terapeuta zajęciowy, 4 opiekunki, kierowca oraz osoba sprzątająca. Pozostali specjaliści 

tj. psycholog, pielęgniarka zatrudniani są w miarę potrzeb w formie zlecenia usług. 

 

Plan finansowy Dziennego Domu Pomocy wynosił łącznie 305 528,44 zł. Wykonanie na dzień  

31 grudnia 2022 r. wyniosło 228 050,35 zł. 

a) na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 116 436,28 zł (51,06%); 

b) na zadania statutowe przeznaczono kwotę 77 162,48 zł (33,83%)  w tym: 

• zakup materiałów i wyposażenia  - 41 060,01 zł (18,00%)  

• opłaty z tytułu dostawy energii, gazu i wody, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia 

za majątek i samochodu oraz innych pozostałych – 32 776,53 zł (14,37%)  

• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 325,94 zł (1,46%) 34 451,59 zł 

(15,11%) – wkład własny w Projekcie WISIENKA-CD na: 

• wynagrodzenia – 26 714,03 zł (11,72%) 

• zakup materiałów i wyposażenia – 7 737,56 zł (3,39%) 

W § 0920 Powiat otrzymał dochody w wysokości 231,55 zł i w § 0970 36,00 zł. 

W rozdziale 85203 § 0830 dochody wykonane w roku 2022 wynosiły kwotę 11 766,69 zł 

(wpłaty od uczestników DDP). 

 

2. Piecza zastępcza  

1) Instytucjonalna piecza zastępcza 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełni rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

Na terenie Powiatu nie funkcjonują placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększyła się 

natomiast liczba rodzinnych form opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania. 

 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. dla 2 usamodzielniających się wychowanków 

opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze pochodzących z Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego przyznano świadczenie pieniężne z tytułu usamodzielnienia w łącznej wysokości 

15.678,00 zł. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Wydatki Powiatu ponoszone za umieszczenie średniorocznie 6 dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych (na dzień 31.12.2022 r. 4 dzieci w placówkach) na terenie innego Powiatu 

pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, wynosiły 359 686,48 zł, w tym 

odpowiednio: 

• Powiat Rawski 57 573,24 zł, 

• Powiat Pabianicki 206 116,92 zł, 

• Miasto Łódź 95 996,32 zł. 

 

 

 

 

W rozdziale tym, w roku 2022, Powiat otrzymał dochody z gmin pochodzenia dziecka 

umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej: 

• gmina Andrespol 30 072,20zł,  

• gmina Nowosolna 40 650,76 zł 

• gmina Tuszyn 18 582,30 zł 

• gmina Brójce – 33 532,48 zł. 

 

Łączny dochód to 122 837,74  zł. 
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Wydatki Powiatu ponoszone za umieszczenie 6 dzieci w placówkach 
opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego powiatu pochodzących 

z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
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2) Rodzinna piecza zastępcza 

Plan w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze wynosił kwotę 4 482 925,85 zł, wykonanie 

4 403 449,08 zł, w tym: 

1) 4 194 068,12 zł (95,25%) na: 

a) łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 440 639,48 zł (32,72%), 

b) na zadania statutowe przeznaczono kwotę  112 360,33 zł (2,55%), 

c) dotacje na zadania bieżące jednostek samorządu terytorialnego kwota 423 509,05 zł (9,62%), 

d) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych kwota 2 217 559,26 zł (50,36%). 

2) 209 380,96 zł (4,75%) na: 

Projekt „WISIENKA - C.D” 

• świadczenia – 131 765,20 zł (2,99%) 

• wynagrodzenia – 75 952,79 zł (1,72%) 

• odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł (0,04%) 
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Dochód Powiatu z gmin pochodzenia dziecka 
umieszczonego 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej  
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Ogółem kwota 2.349.324,46 zł (w tym wkład własny „WISIENKA – C.D” w kwocie 

131 765,20 zł) przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryła wydatki na: 

• bieżące świadczenia na utrzymanie w rodzinnej pieczy zastępczej – 1.954.120,17 zł,  

(w tym wkład własny „WISIENKA – C.D” – 131 765,20 zł) 

• dodatki z tytułu niepełnosprawności – 46.391,24  zł, 

• jednorazowe świadczenie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej –  

78.400,00 zł, 

• pomoc losowa – 16.139,00 zł, 

• wypoczynek letni – 6.860,00 zł, 

• świadczenie na utrzymanie lokalu w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka – 

107.491,08 zł, 

• środki finansowe na nieprzewidziane koszty funkcjonowania dla rodzinnych domów dziecka – 

16.000,00 zł, 

• świadczenie na pokrycie kosztów niezbędnego remontu domu jednorodzinnego dla rodziny 

zastępczej zawodowej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka – 36.500,00 zł, 

• świadczenia przeznaczone dla wychowanków na usamodzielnienie, pomoc rzeczową 

i kontynuację naukę – 87.422,97 zł. 

 

3) Wypłata dodatków 500 PLUS 

W roku 2022 r. na dzieci do 18 roku życia umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej 

przysługuje „dodatek wychowawczy 500 plus” finansowany z budżetu państwa. Program od dnia  

1 czerwca 2022 r. w całości jest realizowany prze Zakład Ubezpieczeń Społecznych (platforma PUE 

ZUS). PCPR od dnia 1 stycznia 2022 r. do 1 czerwca 2022 r. nie przyjmował wniosków na wypłatę 

świadczenia 500 plus – realizował jedynie wypłatę świadczeń bieżących. 

Wykonanie planu wydatków RZ w 2022 roku 

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 2 217 559,26 zł
50,36%

wynagrodzenia i pochodne
1 440 639,48 zł   32,72%

zadania statutowe 112 360,33 zł
2,55%

dotacje na zadania bieżące
423 509,05 zł   9,62%

projekt "Wisienka-C.D"
209 380,96 zł   4,75%
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Plan finansowy przeznaczony na dodatek wychowawczy i obsługę wynosił kwotę 319 822,00 zł – 

obsługa 3 166,00 zł. Wydatkowana została kwota 319 820,60 zł, w tym dodatek wychowawczy – 

316 655,05 zł, obsługa 3 165,55 zł. 

 

Od 2021 roku świadczenie „Dobry Start” jest realizowane przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych poprzez platformę PUE ZUS. W związku z powyższym PCPR w roku 2022 r. 

nie otrzymało dotacji na ten cel.  

 

W sprawie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiat pochodzenia dziecka zawiera 

stosowne porozumienia i płaci Powiatowi, na terenie którego mieszka rodzina zastępcza, kwoty 

na opiekę i wychowanie dzieci określone w art. 192 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów opieki i wychowania średniorocznie dla 27 dzieci 

pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego umieszczonych w rodzinach zastępczych 

na terenie innych powiatów zostały przekazane w wysokości 423 509,05 zł: 

• Powiat Chełmiński 13 978,00 zł, 

• Powiat Łowicki 9 225,00 zł, 

• Powiat Brzeziński 20 636,00 zł, 

• Powiat Kutnowski 15 711,73 zł, 

• Powiat Łaski 69 251,25 zł, 

• Miasto Łódź 158 882,36 zł, 

• Powiat Zgierski 115 230,54 zł, 

• Powiat Pabianicki – 11 468,52 zł, 

• Powiat Lipnowski – 9 125,65 zł. 

 

Dotacja na pokrycie kosztów dzieci umieszonych w innych powiatach
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W okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w rodzinach 

zastępczych było umieszczonych 68 dzieci, za które Powiat otrzymywał dochody w łącznej kwocie 

1 112 074,82 zł, w tym:  

• Miasto Łódź 626 371,55 zł, 

• Miasto Wrocław 27 956,00 zł, 

• Powiat Zgierski 43 213,13 zł, 

• Powiat Pabianicki 175 901,24 zł, 

• Powiat Świecki 34 369,76 zł, 

• Powiat Brzeziński 23 203,00 zł, 

• Powiat Konecki 53 037,84 zł, 

• Powiat Krakowski 2 262,00 zł, 

• Miasto Toruń – 6 085,00 zł, 

• Powiat Łańcucki – 22 313,39 zł, 

• Powiat Sieradzki – 17 246,89 zł, 

• Powiat Bełchatowski – 47 005,60 zł, 

• Powiat Pajęczański – 33 109,42 zł. 

 

 

 

Dotacja na pokrycie kosztów dzieci umieszonych z innych powiatów 

 

 

 

Za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, gminy pochodzenia: Tuszyn, Andrespol, 

Koluszki, Nowosolna, Brójce, Rzgów pokrywały część kosztów opieki i wychowania w wysokości 
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zależnej od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Łącznie Powiat w 2022 r. otrzymał z tego 

tytułu kwotę 728 954,01 zł. 

• Rzgów – 26 850,87 zł 

• Koluszki – 198 855,51 zł 

• Tuszyn – 276 044,35 zł 

• Andrespol – 174 903,24 zł 

• Nowosolna – 23 562,50 zł 

• Brójce – 28 737,54 zł 

 

 

 

3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

1) Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 

Plan finansowy Zespołu wynosił  958 945,45 zł (w tym z budżetu państwa 810 307,65 zł, 

budżetu Powiatu Zgierskiego 111 424,00 zł, Powiatu Łódzkiego Wschodniego 30 454,00 zł, Fundusz 

Pomocy Ukrainie 6 759,80). 

Wydatki wykonane Zespołu wyniosły kwotę 956 337,37 zł, w tym: 

a) wydatki zespołu na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 560 801,83 zł (58,64%), w tym 

umowy zlecenia 63 221,00 zł; 

b) wydatki na zadania statutowe wyniosły 395 535,54 zł (41,36%), w tym: 

• usługa medyczna kwota 153 795,00 zł (16,08%), 

• na zakup artykułów piśmiennych i biurowych wydatkowano kwotę 86 784,62 zł (9,08%),  

• na pokrycie wydatków związanych z opłatami pocztowymi, czynszem, usługami 

telekomunikacyjnymi i konserwacjami przeznaczono kwotę 144 146,61 zł (15,07%),  

• na Zakładowy Fundusz i Świadczeń Socjalnych 10 809,31 zł (1,13%), 
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W 2022 r. odbyło się 179 posiedzeń składów orzekających. W okresie od stycznia do grudnia 

2022 r. wpłynęło łącznie 3850 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności 

(3362 dla dorosłych i 488 dla dzieci).  

Zespół rozpatrzył 3641 wniosków, z czego 151 wnioski  to sprawy dot. umorzenia  

z powodu: zgonu, niestawiennictwa, wycofania wniosku, nieuzupełnienia dokumentacji medycznej, 

zawieszenia postępowania.  

Pozostałe sprawy w ilości 3490 zostały rozpatrzone w formie wydania orzeczenia.  

W przypadku osób dorosłych wydano 3050 orzeczeń w tym 2969 osób otrzymało orzeczenia  

o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, 31 osób otrzymało orzeczenia o niezaliczeniu do stopnia 

niepełnosprawności, a 50 osób otrzymało orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.  

Natomiast u dzieci liczba wydanych orzeczeń wyniosła 440 w tym  45 dzieci  nie zostało zaliczonych 

do osób niepełnosprawnych, a 1 dziecko otrzymało odmowę wydania orzeczenia. 

 Od 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy z dnia  

31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

 Dz. U. z 2020 r. poz. 568). 

Artykułem 1 pkt 14 tej ustawy wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020r.              

o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz.374 ) dodając art. 

15 h. Zgodnie z ustępem 1pkt 1 i 2 tego przepisu, wynika, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia  

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz.426, ze zm.)  zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.  

Wnioski złożone przed 11 września 2022 r. były rozpatrywane w trybie zaocznym  

z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia, na podstawie dokumentacji medycznej. Wnioski 

Wykonanie wydatków ZON w 2022 r.

zadania statutowe
395 535,54 zł - 41,36%

wynagrodzenia i pochodne
560 801,83 zł - 58,64%
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złożone po 12 września 2022 r. są rozpatrywane z obowiązkowym stawiennictwem. Na podstawie § 1 

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2022r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (Dz. U. 

2022. r. poz. 1606). 

Na dzień  31 grudnia  2022 r.  pozostały do rozpatrzenia 562 wnioski, czas oczekiwania na ich 

rozpatrzenie wynosi od 1 do 3 miesięcy. Średni koszt orzeczenia w 2022 r. wyniósł kwotę 274,00 zł.         

Do Zespołu wpłynęło 293 odwołań dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności  

i stopniu niepełnosprawności.  

Od orzeczeń o niepełnosprawności wpłynęło 56 odwołań, z czego 52 zostały przekazane do II 

instancji. Natomiast w przypadku orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wpłynęło 237 odwołań,   

z czego 222 odwołań  zostało przekazanych do II instancji.  

W 2022 r. do Zespołu wpłynęło 485 wniosków o wydanie legitymacji. Zespół wydał 

478 legitymacji, z czego 419 dla osób dorosłych, a 59 dla dzieci, w tym 9 duplikatów.  

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia  2022 r.  wpłynęło  643 wniosków o wydanie karty  

parkingowej  w tym 629 kart dla osób fizycznych i  14 kart dla placówek .  

Dochód z tytułu wydania kart parkingowych i duplikatów legitymacji dla Powiatu wyniósł 

kwotę 661,65 zł, a dla Skarbu Państwa kwotę 12571,35 zł. 

Zespół dysponuje 2 gabinetami lekarskimi oraz 4 pomieszczeniami administracyjno-

biurowymi. Zespół posiada również składnicę akt rozmieszczoną w 3 pomieszczeniach, gdzie 

przechowywane są akta od 1997 r. do chwili obecnej (przeszło  80 000 akt). Roczny przyrost akt 

wynosi około 4000 sztuk.  

W Zespole w 2022 r. zatrudnionych było 7 pracowników w ramach etatu: 

• Przewodnicząca Zespołu – która jest także członkiem składów orzekających i posiada 

uprawnienia do orzekania w charakterze pracownika socjalnego, pedagoga, doradcy zawodowego; 

• Sześciu pracowników administracyjnych – dwóch pracowników posiada uprawnienia członka 

składu orzekającego; 

• Sekretarz Zespołu w ramach umowy  zlecenia.  

 

Dodatkowo w pracy Zespołu pomagała  jedna osoba skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy  w celu 

odbywania stażu.  

 

4. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

W roku 2022 plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

wynosił kwotę 2.662.297,00 zł, w tym środki przeznaczone na rehabilitację zawodową – 100.000,00 zł 

na rehabilitację społeczną – 2.562.297,00 zł. 

           W związku z kolejnym podziałem środków finansowych dla samorządów wojewódzkich   

i powiatowych na rok 2022 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego Uchwałą  
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NR LI/440/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. dokonała zmian w planie finansowym Funduszu. Plan 

finansowy po zamianach wynosił kwotę 2.788.298,00 zł,   w tym środki przeznaczone na rehabilitację 

zawodową – 100.000,00 zł na rehabilitację społeczną – 2.688.298,00 zł. 

            Z uwagi  na niewykorzystanie części środków PFRON w wysokości 33.000,00 zł                       

przeznaczonych w planie finansowym 2022r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

Uchwałą NR 2139/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 grudnia 2022 r.  

w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, kwotę 33.000,00 zł przesunięto na zadania 

z zakresu rehabilitacji społecznej. Ostatecznie plan finansowy w zakresie zadań rehabilitacji 

społecznej wyniósł kwotę 2.721.298,00 zł i został w pełni wykorzystany w celu zabezpieczenia 

potrzeb osób niepełnosprawnych (z pomniejszeniem dwóch miesięcy styczeń-luty 2022, kiedy jeszcze 

nie działał WTZ „Wisienka). 

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła Uchwałę XXXVIII/346/2021 z dnia  

21 grudnia 2021 r., w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w 2022 roku. Zasady przewidywały dofinansowanie turnusów dla dzieci  i młodzieży do 18 roku 

życia, posiadające orzeczoną niepełnosprawność lub w wieku do 24 lat uczące się i nie pracujące  

z orzeczonym znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  które nie korzystały  

z dofinansowania na ten cel w 2021 r. lub zrezygnowały ze względu na pandemię COVID-19, oraz dla 

osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie korzystały  

z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w 2021 r. lub zrezygnowały ze względu na pandemię 

COVID-19. 

   Dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych wynosiły 100% należnej 

kwoty dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, w kolejności wpływu wniosków do wyczerpania 

środków przeznaczonych na to zadanie. W tym zadaniu z zakresu rehabilitacji społecznej złożono 

238 wniosków, w tym 208 osób to wnioski osób dorosłych i 30 wniosków dzieci młodzieży. 

Dofinansowania wypłacono 298 osobom wraz z opiekunami, na łączna kwotę 457.740,45 zł, w tym 

dla 184 osób dorosłych na kwotę 303.893,64 zł wraz z 67 opiekunami na kwotę 83.431,87 zł oraz dla 

25 dzieci wraz z 22 opiekunami na kwotę 70.414,94 zł.   

Zadanie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu zgodnie z ustalonymi 

na 2022r.,  nie  było realizowane  w 2022 r. W tym zakresie złożono łącznie 4 wnioski. Rozpatrzono 

je negatywnie.  

          W zakresie zadania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych złożono łącznie  

7 wniosków, z których 6 rozpatrzono negatywnie 1 pozytywnie. Dofinansowanie obejmowało  

wniosek, który nie został zrealizowany w roku 2021r., ze względu na brak wkładu własnego 

wnioskodawcy. Wnioskodawca - osoba z umiarkowanym stopieniem niepełnosprawności, z kodem 

orzeczonej niepełnosprawności wskazującym na choroby neurologiczne lub choroby narządu ruchu, 

otrzymał dofinasowanie, które stanowiło 95% wartości wnioskowanego przedsięwzięcia, jednak 

nie więcej niż 30.000,00 zł wartości brutto i dotyczyło utworzenia łazienki dostosowanej do potrzeb 

osoby niepełnosprawnej.  
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        W zakresie zadania dofinasowania  likwidacji barier technicznych w 2022 r. złożono                       

3 wnioski. Dwa  rozpatrzono negatywnie z uwagi na ustalone zasady, jeden pozytywnie. 

Analogicznie, jak w przypadku dofinansowania do likwidacji architektonicznych, wnioskodawca  

w minionym roku kalendarzowym otrzymał odmowę w 2021 r. z powodu braku wkładu własnego  

i w bieżącym roku kontynuowano przedmiotową  sprawę, przyznając ostatecznie dofinasowanie  

w wysokości 95% wartości wnioskowanego przedsięwzięcia tj. kwotę 6.200,00 zł. Wnioskodawca - 

osoba z umiarkowanym stopień niepełnosprawności, z kodem orzeczonej niepełnosprawności 

wskazującym na choroby neurologiczne lub choroby narządu ruchu zlikwidował barierę techniczną, 

podłączając budynek mieszkalny do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

Podsumowując, w ramach zadania dofinansowania do likwidacji barier  technicznych, 

architektonicznych i w komunikowaniu się w 2022 r. łącznie złożono 14 wniosków, na ogólną kwotę  

266.415,84 zł,  zrealizowano dwie umowy  na łączną kwotę 36.200,00 zł.  

W ramach zadania dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego zaplanowanego 

do realizacji w 2022r. złożono łącznie 16 wniosków, na kwotę ogólną 55.369,31 zł. Z tego  

4 wnioski w grupie dzieci i  12 wniosków w grupie osób dorosłych. Dofinansowania, zgodnie  

z ustalonymi zasadami przyznawane były osobom niepełnosprawnym, niepełnosprawnym dzieciom  

i młodzieży do 18 roku życia, z kodem orzeczonej niepełnosprawności wnioskodawcy  wskazującym 

na choroby neurologiczne  lub choroby narządu ruchu.  Dofinansowanie  do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego refundowane było na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty  zgodnie  

z kodem niepełnosprawności wnioskodawcy, z treści którego wynikało, że wnioskowany sprzęt  jest 

niezbędny do rehabilitacji w warunkach domowych. Wysokość dofinansowania  wynosiło 80% 

kosztów brutto tego sprzętu ale nie więcej niż 3.000,00 zł.   

W grupie dzieci i młodzieży wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i rozliczone pozytywnie, 

na łączną kwotę 11.440,00 zł. Dofinasowanie dotyczyło zakupu: zestawu do ćwiczeń korekcyjnych, 

roweru trzykołowego rehabilitacyjnego, fotela masującego i elektrostymulatora napięcia mięśni.  

W grupie osób dorosłych  6 osób otrzymało dofinasowanie, na łączną kwotę  15.597,60 zł. 

Dofinansowanie w grupie osób dorosłych dotyczyło zakupu: trzech rowerów rehabilitacyjnych, dwóch 

bieżni i jednego łóżka rehabilitacyjnego.  

Jedna osoba zrezygnowała przed podpisaniem umowy, 3 osoby otrzymały odmowę z powodu 

wyczerpania środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania i 2 osoby z powodu 

przekroczenia progu dochodowego kwalifikującego do przyznania dofinansowania.  

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane jest osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, współfinansowane ze środków Narodowego 

Funduszu Zdrowia, z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń wniosków. Dofinansowanie do zakupu 

aparatów słuchowych niezmiennie przyznawane jest w wysokości 50% należnej kwoty ze środków 

Funduszu tylko osobom, których orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ma 

określony kod choroby 03-L.  

W 2022 r. w ramach dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze złożono 247 wniosków na łączną kwotę 631 598,00 zł, w tym  
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w grupie dzieci  wpłynęło 39 wniosków na ogólną kwotę  125 072,00 zł i 208 wniosków osób 

dorosłych na ogólną kwotę 506 526,00 zł.    

Wśród dzieci pozytywnie rozliczono 30 wniosków dla 25 dzieci na łączną kwotę  

99 952,00 zł, jeden wniosek pozostał bez rozpatrzenia  w związku ze złożoną rezygnacją,                      

8 wniosków rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków finałowych. 

W grupie osób dorosłych  pozytywnie rozliczono 118 wniosków dla 100 osób  na łączną 

kwotę  287 647,95 zł, 90 wniosków rozpatrzono negatywnie, w tym: jeden ze względu nie brak 

podstaw do dofinasowania aparatu słuchowego ze względu na brak kodu choroby  

03-L w orzeczeniu o niepełnosprawności wnioskodawcy, jeden z powodu przekroczenia progu 

dochodowego kwalifikującego do uzyskania dofinansowania, jeden wniosek przekazano zgodnie  

z właściwością miejscową, pozostałe 87 wniosków z powodu wyczerpania środków finansowych 

zaplanowanych na realizację przedmiotowego zadania. 

Najczęściej refundowanymi środkami pomocniczymi, przedmiotami ortopedycznymi 

niezmiennie były  aparaty słuchowe i  wkładki douszne, pieluchomajtki, cewniki jednorazowe, 

specjalne wózki inwalidzkie, pionizatory, protezy kończyn,  w grupie dzieci dominowały 

dofinasowania do ortez. 

 

       W Powiecie Łódzkim Wschodnim działają dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej: 

1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. Uczestnikami Warsztatu jest 50 osób 

niepełnosprawnych (37 osób z Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 13 osób z Powiatu 

Tomaszowskiego). Jednostką prowadzącą Warsztat jest Stowarzyszenie na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach. 

 

W 2022 r. plan finansowy Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosił 1.438.800,00 zł, w tym na: 

a) dofinansowanie działalności, ze środków Funduszu, kwota 1.294.800,00 zł, 

b) dofinansowanie działalności Warsztatu ze środków Powiatu w wysokości  

144.000,00 zł tj. 10,00 % kosztów rehabilitacji. 

 

 

 

 

środki funduszu 1 294 800,00 zł środki powiatu 144 000,00 zł
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W roku 2022 środki Warsztatu przeznaczone były na następujące grupy wydatków: 

• wynagrodzenia pracowników Warsztatu, należne od pracodawcy składki na ubezpieczenia 

społeczne pracowników, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

wynagrodzenia 1.083.200,00 zł (75,29%), 

• materiały, energię, usługi niematerialne i materialne 88.000,00 zł (6,12%), 

• koszty dowozu i eksploatację samochodu 57.000,00 zł (3,97%), 

• materiały do terapii 67.600,00 zł (4,70%), 

• trening ekonomiczny 71.000,00 zł (4,94%), 

• wycieczki 18.000,00 zł (1,26%), 

• ubezpieczenia 18.000,00 zł (1,26%), 

• niezbędna wymiana zużytego wyposażenia warsztatu lub dodatkowe wyposażenie 24.000,00 

zł (1,67%), 

• szkolenie 12.000,00 zł (0,84%). 

 

 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. w Warsztacie funkcjonowało 10 pracowni:  

• metaloplastyczna,  

• gospodarcza z elementami stolarskimi, 

• ogólnorozwojowa z elementami plastycznymi, 

• krawiecka z elementami rytmiczno - muzycznymi,  

• plastyczna z elementami przystosowania do samodzielnego życia,    

• rękodzieła z elementami gospodarstwa domowego, 

Grupy wydatków WTZ w 2022 roku

wynagrodzenia 1 083 200,00 zl
75,29%

materiały, energia, usługi
88 000,00 zł  6,12%

koszty dowozu, eksploatacja
57 000,00 zł  3,97%

trening ekonomiczny
71 000,00 zł 4,94%

wycieczki 18 000,00 zł. 1,26%

ubezpieczenia 18 000,00 zł.
1,26%

wyposażenie 24 000,00 zł
1,67%

materiały do terapii 67 600,00 zł
4,70%

szkolenia 12 000,00 zł. 0,84%
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• pracownia plastyczna ze specjalizacją witrażu i innych technik zdobniczych, 

• pracownia muzyczna, 

• pracownia kulinarna, 

• pracownia multimedialno – komputerowa z autopromocją wizerunku osób niepełnosprawnych 

i WTZ. 

 

W roku 2022 Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach zatrudniał 17 pracowników  

w ramach 13,64 etatu. Kwota miesięczna przeznaczona na jednego uczestnika Warsztatu wynosiła  

2 398,00 zł w tym z PFRON 2.158,00 zł. 

Powiat Łódzki Wschodni poniósł wydatki na działalność Warsztatu w Koluszkach  

w wysokości 144.000,00 zł. 

 

2. Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka”  

Od 01 marca 2022 r. swoją działalność rozpoczął Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka”. 

Placówka przeznaczona jest dla 20 osób (19 osób z terenu Powiatu łódzkiego Wschodniego 1 osoba  

z Miasta Łodzi).    

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych zabezpieczył na działalność WTZ ,,Wisienka’’ środki 

w wysokości 517 920,00 zł. W związku, iż WTZ rozpoczął działalność od 01.03.2022 r. prowadzący 

dochody i wydatki opracował na 10 miesięcy, dlatego w 2022 r. plan finansowy Warsztatu Terapii 

Zajęciowej wynosił 479.600,00 zł, w tym: 

a) dofinansowanie działalności, ze środków Funduszu, kwota 431.600,00 zł, 

b) dofinansowanie działalności Warsztatu ze środków Powiatu w wysokości 48.000,00 zł  

tj. 10,00 % kosztów rehabilitacji. 

 

 

 

W okresie od 01 marca do 31 grudnia 2022 r. w Warsztacie „Wisienka” funkcjonowały 4 pracownie:  

• kulinarna, 

• komputerowa i introligatorska, 

• umiejętności życia codziennego i higieny osobistej, 

• arteterapii. 

Plan finansowy WTZ "Wisienka" 
w 2022 roku

środki funduszu 431 600,00 zł środki powiatu 48 000,00 zł
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W okresie od 01 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. środki Warsztatu przeznaczone były 

na następujące grupy wydatków: 

• wynagrodzenia pracowników Warsztatu, należne od pracodawcy składki na ubezpieczenia 

społeczne pracowników, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

wynagrodzenia 381.556,89 zł (79,56%), 

• materiały, energię, usługi niematerialne i materialne 30.918,15 zł (6,45%), 

• koszty dowozu i eksploatację samochodu 13.494,09 zł (2,82%), 

• materiały do terapii 19.979,00 zł (4,17%), 

• trening ekonomiczny 20.000,00 zł (4,17%), 

• wycieczki 0 zł, 

• ubezpieczenia 4.512,50 zł (0,94%), 

• niezbędna wymiana zużytego wyposażenia warsztatu lub dodatkowe wyposażenie 8.599,00 zł 

(1,80%), 

• szkolenie 390,00 zł (0,09%). 

Łącznie wydatkowano kwotę 479 449,63 zł. 

Środki niewykorzystane podlegające zwrotowi ogółem 150,37 zł, w tym: 

a) niewykorzystane środki podlegające zwrotowi do PFRON w kwocie 135,33 zł, 

b) niewykorzystane środki podlegające zwrotowi do Powiatu w kwocie 15,04 zł. 

Ponadto niewykorzystane środki w wysokości 86 320,00 zł, pozostające na koncie PFRON Warszawa, 

które nie zostały zamówione ze względu na brak podstaw prawnych umożliwiających wydatkowanie 

ich na działalność Warsztatu (rozpoczęcie działalności od 1 marca 2022 r.). 
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W okresie 01 marca do 31 grudnia 2022 r. Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” zatrudniał  

8 pracowników w ramach 7 etatów. Kwota miesięczna przeznaczona na jednego uczestnika Warsztatu 

wynosiła 2 398,00 zł w tym z PFRON 2.158,00 zł.  

Powiat Łódzki Wschodni poniósł wydatki na działalność Warsztatu w Wiśniowej Górze  

w wysokości 47 984,96 zł.  

Powiat Łódzki Wschodni zawarł porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji 

mieszkańców naszego Powiatu będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej działających 

na terenie innych Powiatów: 

a) Miasto Łódź, 13.668,03 zł. 

b) Powiat Tomaszowski 8.640,00 zł. 

c) Powiat Brzeziński 17.264,04 zł. 

W roku 2022 łącznie została wydatkowana kwota 39.572,07 zł.  

Z Powiatu Tomaszowskiego w 2022 r. Powiat Łódzki Wschodni otrzymał zwrot 10% kosztów 

rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego uczestników Warsztatu w Wiśniowej Górze 

w wysokości 34.560,00 zł. oraz z Miasta Łodzi w wysokości 1.680,00 zł. łączny dochód wyniósł 

36.240,00 zł. 

Z obsługi wykonywanych zadań Funduszu Centrum przekazało na dochody Powiatu kwotę 

67 546,00 zł. 

 

 

Grupy wydatków WTZ "Wisienka" w 2022 roku

wynagrodzenia 381 556,89 zl
79,56%

materiały, energia, usługi
30 918,15 zł  6,45%

koszty dowozu, eksploatacja
13 494,09 zł  2,82%

trening ekonomiczny
20 000,00 zł 4,17%

ubezpieczenia 4 512,50 zł.
0,94%

wyposażenie 8 599,00 zł    1,80%

materiały do terapii 19 979,00 zł
4,17%

szkolenia 390,00 zł. 0,09%
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Wydatki rehabilitacji społecznej 

Lp. Nazwa zadania 

Rehabilitacja społeczna 

Liczba złożonych 

wniosków 

Liczba osób, które 

otrzymały 

dofinansowanie 

Wysokość 

wydatkowanych 

środków 

finansowych 

1. Dofinansowanie uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych 

238 

 

298 

 

 

457 740,45 zł 

 

- osoby dorosłe 

 
208 

 

184 os. dorosłe 

+ 67 opiekunowie 
387.325,51 zł 

 

 

- dzieci i młodzież 30 

 

25 dzieci i młodzież  

+ 22 opiekunowie  
70.414,94 zł 

2. Dofinansowanie zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze, 

przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na 

podstawie odrębnych 

przepisów 

263 135 414 637, 55 zł 

- osoby dorosłe 

 
220                 106       303  245,55 zł  

w tym: sprzęt rehabilitacyjny 12    6       15 597,60 zł 

- dzieci i młodzież 43 29 111 392,00 zł 

w tym: sprzęt rehabilitacyjny 4 4      11 440,00 zł 

3. Dofinansowanie likwidacji 

barier architektonicznych i 

technicznych 

 

10 1      36 200,00 zł 

- osoby dorosłe 10 1      36.200,00 zł 

- dzieci i młodzież 

 
0 0 0,00 zł. 

4. Dofinasowanie likwidacji 

barier w komunikowaniu się 
0 0 0,00 zł 

- osoby dorosłe 0 0 0,00 zł 

- dzieci i młodzież 0 0 0,00  zł 

5. Dofinansowanie kosztów 

tworzenia i działania 

warsztatów terapii zajęciowej 

X X      1 726 264,67 zł  

 RAZEM X X    2 634 842,67 zł  

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych odbywała wyłącznie posiedzenia 

zdalne. Cztery spotkania dotyczyły m.in. podziału środków i zadań PFRON. 
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5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało koordynatorem Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2028 wyznaczone uchwałą nr 1473/2017 Zarządu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 sierpnia 2017 r. 

Jedyną formą, którą aktualnie realizujemy w ramach zadania przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie jest poradnictwo w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej. 

W roku 2022 r. żaden z sądów nie skierował sprawców przemocy z Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym. 

 

6. Działania związane ze stanem epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. 

Wszystkie działania związane ze stanem epidemii niosły za sobą skutek zwiększonych 

wydatków na środki i sprzęt ochrony osobistej oraz zabezpieczenia pomieszczeń.  

Domy Pomocy Społecznej w ramach umowy nr 5/2022/dps z dnia 14.04.2022 r.  otrzymały 

dofinansowanie środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.   

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze otrzymał kwotę 138 198,00 zł. Środki finansowe 

zostały wydatkowane na zakup: środków ochrony osobistej (rękawice, testy antygenowe COVID-19), 

niezbędnego sprzętu i wyposażenia (wózki na leki, wózki sprzątające z mopami), dodatki specjalne – 

jednorazowe oraz wynagrodzenia zatrudnionego dodatkowego personelu.  

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach otrzymał kwotę 35 061,00 zł. Środki finansowe zostały 

wydatkowane na zakup: środków ochrony osobistej, mopy, kije, wiadra, wytwornica pary, mop 

parowy oraz dodatki specjalne. 

 

V. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Łódzkim Wschodnim 

W Powiecie Łódzkim Wschodnim liczba rodzin zastępczych według stanu na dzień 

31 grudnia 2022 r. wynosiła 101 rodzin.  

W ciągu roku Sądy rodzinne ustanowiły 13 nowych rodzin zastępczych, 17 rodziny zostało 

rozwiązanych. Ośmioro dzieci powróciło pod opiekę rodziców biologicznych, dwoje dzieci zostało 

przysposobionych, trzynastu wychowanków usamodzielniło się opuszczając rodziny zastępcze. 

Łącznie w 2022 r. umieszczonych zostało 49 dzieci, z tego 40 wychowanków umieszczono po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej. Jak do tej pory była to największa liczba umieszczeń. 
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Tabela nr 1: Liczba dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej na terenie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2022 

 

 

 

Struktura rodzin zastępczych na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiała się następująco: 

a) rodziny zawodowe - 71; liczba dzieci – 23, w tym 1 pełnoletnich wychowanków, 

b) rodzinny dom dziecka - 4; liczba dzieci – 30, w tym 2 pełnoletni wychowanek, 

c) rodziny niezawodowe – 28; liczba dzieci – 40, w tym 9 pełnoletnich wychowanków, 

d) rodziny spokrewnione – 622; liczba dzieci 83, w tym 15 pełnoletnich wychowanków;  

Łącznie 101 rodzin zastępczych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni zapewnia opiekę 

i wychowanie 176 wychowankom (w tym 27 pełnoletnim). Z tego 108 dzieci pochodzi z terenu 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego i 68 dzieci spoza Powiatu.  

 

Tabela nr 2: Liczba rodzin w Powiecie Łódzkim Wschodnim w latach 2019 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Nie wliczono jednej zawodowej rodziny zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Zgierskiego. 

Organizatorem wskazanej rodziny jest PCPR w Zgierzu. Zgodnie z porozumieniem nr 1/2017 z dnia 8 marca 

2017 r. Rodzina ustanowiona została dla dzieci z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Jedna rodzina 

sprawuje funkcję zarówno rodziny zastępczej spokrewnionej, jak i zawodowej. 
2 Dwie rodziny pełnią funkcję zarówno rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej.  
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Tabela nr 3: Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim  

w latach 2019 – 2022 

 

 

 

Praca z funkcjonującymi rodzinami zastępczymi oraz zapewnienie opieki dzieciom, których 

rodzice są ograniczeni we władzy rodzicielskiej lub jej pozbawieni - w myśl ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - jest zadaniem Powiatu, w imieniu którego działa 

organizator rodzinnej pieczy zastępczej, którym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

Bezpośrednim realizatorem zadań związanych z organizacją zastępczych form opieki nad 

dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania ze strony rodziców biologicznych jest – powołany przez 

Dyrektora PCPR – zespół do spraw pieczy zastępczej i nadzorujący pracę zespołu koordynator 

zespołu. 

 

 

Do zadań zespołu ds. pieczy zastępczej w 2022 roku należało:  

1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

W roku 2022 propagowana była idea rodzicielstwa zastępczego (poprzez plakaty  

i ogłoszenia, a także bezpośrednie spotkania z kandydatami). Zainteresowanie mieszkańców Powiatu 

sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej zawodowej wzrosło. 

W roku 2022 udało się pozyskać w drodze naboru 14 kandydatów (8 rodzin) do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej.  

Zgodnie z art. 43 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przed skierowaniem 

kandydatów na szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, dokonano analizy 

sytuacji rodzinnej, materialnej i osobistej kandydatów sprawdzając spełnianie takich warunków, jak 

np. brak przeciwwskazań zdrowotnych, brak ograniczeń w wypełnianiu władzy rodzicielskiej, 

niekaralność, posiadanie odpowiednich warunków mieszkaniowych itp. Wszystkie zgłaszające się 

osoby spełniały powyższe wymogi.  
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Tabela nr 4: Liczba kandydatów na rodziny zastępcze w Powiecie Łódzkim Wschodnim  

w latach 2019 – 2022 

 

 

 

1) Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz wydawanie 

zaświadczeń zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia i opinię.  

Przeszkoleni kandydaci zostali zakwalifikowani do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny 

zastępczej. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wydane zostały, na wniosek 

kandydatów, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, zaświadczenia kwalifikacyjne, potwierdzające spełnianie warunków do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej (świadectwo ukończenia szkolenia, opinia psychologiczna, opinia pracownika 

socjalnego potwierdzająca spełnianie warunków określonych w art. 42 ust. 1 – 3 ww. ustawy).  

2) Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

W roku 2022 przeszkolonych zostało 8 rodziny (14 osób), które uzyskały świadectwo ukończenia 

szkolenia PRIDE lub RODZINA. Jedna osoba uczestniczyła w kursie z uwagi na podniesienie 

kompetencji. 

Szkolenie prowadzone było przez trenerów z Ośrodka Rodzin Zastępczych TRAD „Szansa” w Łodzi 

zgodnie z umowami, zawartymi na podstawie art. 43 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej pomiędzy PCPR w Łodzi a Oddziałem Terenowym TRAD 

w Łodzi. 

3) Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 

mających na celu podnoszenie kwalifikacji z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych rodzin. 

W roku 2022 r. zorganizowane były dwa szkolenia dla rodzin zastępczych, głównymi odbiorcami były 

rodziny zastępcze zawodowe. Tematyka szkolenia została ustalona z rodzinami zastępczymi.  

W pierwszym półroczu odbyło się szkolenie pn.: „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” 

uczestniczyło w nim 9 osób.  Szkolenie odbyło się 17 marca 2022 r. prowadzone było przez 

psychologa z Ośrodka Rodzin Zastępczych TRAD „Szansa” w Łodzi.  Kolejne szkolenie odbyło się  
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w drugim półroczu dnia 29 listopada 2022 r. pn.: „Agresja i autoagresja – sposoby postępowania  

i przeciwdziałanie” uczestniczyło 9 osób. Szkolenie prowadzone przez Centrum Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Warszawie. 

2. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 

w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych. 

W 2022 r. utworzono grupę wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne 

domy dziecka. Grupa wsparcia ma założone konto na komunikatorze internetowym, dzięki temu 

można wysyłać ogólne zapytania, opowiadać o problemach. Daje to również możliwość zgłaszania 

problemu bezpośrednio do osób, których może on dotyczyć. Odbyło się dwa osobiste spotkania  

z grupą. Osoby należące do grupy organizują również spotkania bez udziału pracowników PCPR. 

Organizacja grupy wsparcia znacznie zwiększyła również zainteresowania formą rodziny pomocowej. 

Zawodowe rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domu dziecka dużo częściej korzystają  

z wsparcia innych w opiece nad podopiecznymi.  

Ponad to pomoc rodzinom zapewnia 2 psychologów, którzy oferują stałą współpracę, jak również 

doraźne wsparcie. W przypadku trudności wykraczających poza kompetencje zatrudnionych 

specjalistów dla rodzin zastępczych poszukiwana jest pomoc w innych instytucjach.  

Obecnie osoby chętne uczestniczą również w terapii zapewnianej w ramach projektu „CUŚ Wisienka 

CD”.   

3. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy 

wolontariuszy.  

Funkcjonujące w Powiecie rodziny zastępcze nie korzystały z pomocy wolontariuszy. Żadna 

rodzina nie była zainteresowana uzyskaniem wsparcia ze strony osób obcych.   

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, 

sądami rodzinnymi, kuratorami sądowymi, szkołami, przedszkolami, poradniami pedagogiczno-

psychologicznymi. 

W celu zapewnienia właściwej opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim systematycznie 

współpracuje ze środowiskiem lokalnym: sześcioma ośrodkami pomocy społecznej, czterema sądami 

rodzinnymi, przedszkolami, szkołami podstawowymi oraz szkołami ponadpodstawowymi, do których 

uczęszczają dzieci przebywające w pieczy zastępczej, a także z organizacjami pozarządowymi, a także 

urzędami miast oraz urzędem pracy. Współpraca ta dotyczyła najczęściej następujących kwestii:  

1) diagnozowania sytuacji rodzin biologicznych, w których często występują problemy 

z alkoholem, bezrobocie, przemoc, problemy wychowawcze, niewydolność wychowawcza; 

W przypadku braku możliwości skutecznej pomocy ze strony asystentów rodzin, występowano  

z wnioskiem o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych, w 2022 roku złożono  

8  tego typu wniosków.  
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Współpraca z sądami dotyczyła także przekazywania sądom informacji o sytuacji dzieci 

przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, określenia zasadności dalszego pobytu  

w pieczy bądź wskazania możliwości powrotu do rodziny biologicznej oraz przygotowywania opinii 

o kandydatach na rodzinę zastępczą (9 rodzin). W roku sprawozdawczym skierowano do sądów 

rodzinnych 287 takich informacji o dzieciach; 278 spośród nich zawierały opinię dotyczącą zasadności 

dalszego pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. 

2) podejmowania działań na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin naturalnych 

i ewentualnego powrotu dzieci do domu rodzinnego;  

– w tym zakresie największą rolę pełnić powinni asystenci rodzinni (pracownicy socjalni)  

w gminach. Ośrodki pomocy społecznej informują o trudnej sytuacji rodzin biologicznych najczęściej 

wtedy, kiedy jedyną formą pomocy dla dzieci jest konieczność zorganizowania opieki zastępczej. 

W takich przypadkach dzieci trafiają zwykle do pogotowia rodzinnego, a następnie sąd rodzinny 

wydaje postanowienie w sprawie dalszej opieki nad nimi. W roku 2022 do rodzin biologicznych 

powróciło 8 dzieci.  

3) umożliwiania rodzinom biologicznym kontaktu z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej;  

Ustalanie zasad kontaktów rodziny biologicznej z wychowankiem pieczy zastępczej jest zadaniem 

rodzica zastępczego, jednak z uwagi na częste konflikty stron, pracownicy Zespołu ds. pieczy 

zastępczej poprzez mediacje i nadzór wspomagają rodziców zastępczych w tej kwestii. Kontakty  

z rodziną biologiczną maja służyć podtrzymaniu więzi emocjonalnej, a przede wszystkim być zgodne 

z dobrem dziecka. W przypadku, gdy kontakty mogą wpływać negatywnie na stan psychiczny dziecka 

organizator informuje o tym sąd właściwy. W roku 2022 r. nie wydano opinii o braku zasadności 

kontaktów, jednak interweniowano w celu regulowania spotkań dziecka z rodziną biologiczną  

(3 wnioski).  

Kontakt z dziećmi utrzymywały 73 rodziny naturalne, nie wszystkie kontakty są regularne. 

4) poprawy sytuacji szkolnej dzieci – w tym zakresie podejmowano współpracę  

ze szkołami uzyskując informacje o zachowaniu dziecka i postępach w nauce, a także 

wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych przez rodziców zastępczych; 

Według opinii dyrektorów bądź pedagogów szkolnych dzieci z rodzin zastępczych funkcjonują 

w szkołach na przeciętnym poziomie. Zdarza się jednak, że mają trudności  

w nauce, wynikające głównie z zaniedbań środowiskowych, a czasami z deficytów rozwojowych. 

Występują także problemy wychowawcze. Poza nielicznymi przypadkami współpraca rodzin 

zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej ze szkołami układa się pozytywnie. 

5) wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci i likwidowania zaburzeń zachowania 

wychowanków;  

– w tym celu współpracowano z rodzinami zastępczymi wskazując im możliwość podjęcia współpracy 

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistami na przykład logopedą, psychiatrą,  

w zależności od potrzeb. Pośredniczono w uzyskaniu przez rodzinę wsparcia w zakresie likwidowania 

występujących u dziecka zaburzeń (50 przypadków).  
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5. Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 

Rodziny zastępcze mają możliwość korzystania z pomocy prawnej. W roku sprawozdawczym 

z konsultacji prawnych skorzystały trzy rodziny sprawujące pieczę zastępczą nad dziećmi. 

6. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. 

W roku 2022 na 26 posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka pod kątem 

zaspokojenia potrzeb, oceny jego rozwoju, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej dziecka, funkcjonowania 

w rodzinie zastępczej, w szkole, analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem, zasadności dalszego 

pobytu w pieczy zastępczej. Łącznie dokonano 287 opinii (w przypadku dzieci w wieku do 3 lat 

podlegają oceną nie rzadziej niż co 3 miesiące, sytuacja starszych dzieci jest oceniana nie rzadziej niż 

raz na 6 miesięcy). Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

wydał opinie dotyczące dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Wydano 9 opinie dotyczące 

braku zasadności pobytu dzieci w dotychczasowej pieczy zastępczej.  

7. Dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. 

W roku 2022 dokonano 37 ocen rodzin zastępczych pod kątem jakości pracy opiekuńczo-

wychowawczej i predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wszystkie oceny były 

pozytywne. 

8. Wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. 

W roku sprawozdawczym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym objętych było  

35 dzieci z rodzin zastępczych. 7 dzieci zostało zdiagnozowanych rzez RCPS w kierunku FASD.  

69 dzieci objętych jest specjalistyczną opieką lekarską. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest zobowiązany przekazywać rodzicom zastępczym 

diagnozę psychofizyczną dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udziału 

w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno 

– wychowawczą lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją. Dlatego też w stosunku 

do 10 dzieci wydano ww. diagnozy. 

9. Zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącemu 

rodzinny domy dziecka poradnictwa, które ma na celu wzmocnienie kompetencji 

i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. 

Okazją do wzmacniania kompetencji zawodowych i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu są 

kontakty pracowników merytorycznych PCPR z rodzinami (odwiedzanie rodzin w domach, 

zapraszanie rodzin z dziećmi do siedziby Centrum). Na szczególną uwagę zasługuje współpraca 

rodzin zastępczych z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej. Wszystkie rodziny zastępcze są 

objęte opieką koordynatora, po złożeniu przez nie wniosku, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.   

10. Zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną 

w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. 

Do końca 2022 r. zgłoszono do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi 10 dzieci  

z uregulowaną sytuacją prawną. Dwoje dzieci zostało przysposobionych. W stosunku do dwojga 
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dzieci postępowanie zostało zakończone, jedno dziecko zostało niezakwalifikowane, sześć 

postępowań jest w toku. 

11. Koordynowanie planów pracy z rodziną i dzieckiem we współpracy z rodziną zastępczą, 

asystentem rodziny, przygotowywanie sprawozdań dla sądu o sytuacji dziecka na 6 miesięcy. 

W wyniku dokonywanej oceny sytuacji dziecka ustalane są kierunki pracy  

z dzieckiem i rodziną. Wskazywane są obszary, w których konieczna jest praca z dzieckiem, aby 

poprawić jakość życia dziecka, np. wyrównywanie opóźnień szkolnych, poprawa społecznego 

funkcjonowania, nawiązanie kontaktu z rodziną biologiczną, likwidowanie negatywnych emocji, 

zaburzeń zachowania itp. Proponowane działania są uzgadniane z rodziną zastępczą, a w niektórych 

przypadkach także z asystentem rodziny biologicznej dziecka.  W realizacji zadań rodziny zastępcze 

są wspierane przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownika socjalnego. 

W roku 2022 opieką 8 koordynatorów objętych było 112 (13 nowych rodzin zastępczych 

i 17 rozwiązanych rodzin) rodziny zastępcze, w których umieszczonych było 198 dzieci. 

W zależności od potrzeb koordynatorzy odwiedzali rodziny w miejscu zamieszkania, spotykali się 

w siedzibie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie, utrzymywali kontakt telefoniczny, 

a niekiedy e – mailowy. Łącznie w okresie sprawozdawczym odnotowano ponad 967 wizyt 

w domach. Dodatkowo koordynatorzy wielokrotnie kontaktowali się z  instytucjami (szkoła, OPS, 

sądy, kuratorzy) . 

Zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej co pół roku 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informował sądy o sytuacji dzieci umieszczonych 

w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zespół ds. Pieczy Zastępczej spotka się regularnie, raz w miesiącu, aby dokonać omówienia 

bieżącej sytuacji podopiecznych i ocenić efekty pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Ponadto koordynatorzy są zobowiązani do tego, aby pełnić dyżury w siedzibie Powiatowego Centrum. 

 

VI. Programy celowe 

1. „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” 

W ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2022 r. Powiat 

Łódzki Wschodni przystąpił do realizacji tegoż programu. W  minionym roku zostały złożono, 

zarówno wniosek, jak i wystąpienie.  

W ramach wniosku w obszarze F – Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka”, na projekt pn 

„Modernizacja kompleksu pracowni terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Wisienka”  

w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” otrzymał kwotę 160 000,00 zł (łączny koszt 

zadania wynosi kwotę 200 000,00 zł). 

Z kolei w ramach wystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego dofinansowanie otrzymały: 

1) Gmina Andrespol – projekt w obszarze B -  pn. „Budowa windy dostosowanej do przewozu osób  

z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach, w budynku Gminnej Przychodni 

Zdrowia, w części dotyczącej Ośrodka Pomocy Społecznej”. 
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Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę 246 437,29 zł, kwota dofinansowania 

ze środków Funduszu wynosi 86 253,05 zł; 

2) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach prowadzące Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Koluszkach na projekty: 

a) w obszarze D – pn „Zakup busa 8+1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym  

1 osoby na wózku inwalidzkim, dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej) – kwota 

dofinansowania wynosi 120 000,00 zł, łączna wartość projektu wynosi kwotę 147 426,00 zł; 

b) w obszarze F – pn „Modernizacja kompleksu bazy materiałów terapeutycznych dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach” – kwota 

dofinansowania ze środków Funduszu wynosi 37 200,00 zł, łączna wartość projektu 46 500,00 zł. 

Tylko Gmina Andrespol może zakończyć swój projekt do 31 sierpnia 2023 r., pozostałe 

projekty zostały zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.  

W roku 2023 Powiat również przystąpił do Programu „Wyrównywania Różnić Między 

Regionami III”. 

  

2. „Aktywny Samorząd” 

Program realizowany jest w trybie ciągłym zgodnie z zawartą umową  

nr AS3/000031/05/D z dnia 9 maja 2018 r. oraz aneksami, pomiędzy Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Warszawa reprezentowanym przez Dyrektora 

Oddziału Łódzkiego Funduszu, a Samorządem Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Realizatorem wyżej 

wymienionego programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

Moduł I 

• Obszar A  

Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób 

niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu 

Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu 

Zadanie 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuch  

Zadanie 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób 

niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu 

• Obszar B  

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

dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych  

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

elektronicznego i oprogramowania 

Zadanie 3 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 

dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku 

Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 

dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za 

pomocą mowy  
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Zadanie 5 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, 

zakupionego w ramach programu   

• Obszar C  

Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  

o napędzie elektrycznym 

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

techniczne 

Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny 

Zadanie 5 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 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

 

Wnioski do realizacji w roku 2022 przyjmowane były do dnia 31 sierpnia 2022 r.,  

z wyjątkiem modułu II - do 10 października 2022 r. Ogółem złożonych zostało 71 wniosków, których 

rozliczenie planowane jest na miesiąc kwiecień 2023 r.  

Wypłata dofinansowań nadal jest w trakcie realizacji. Wydatki programu „Aktywny 

Samorząd” przedstawia tabela i wykres graficzny. 

Powiat Łódzki Wschodni otrzymał środki w wysokości łącznej 802.986,38 zł w tym: 

• Moduł I – 667.970,38 zł 

• Moduł II – 86.007,50 zł 

• Obsługa programu 37.698,83 zł 

• Promocja programu 7.539,78 zł 

• Ewaluacja programu 3.769,89 zł. 

 

Aktywny Samorząd 2022 r. 

Moduł I  667 970,38 zł

Moduł II  86 007,50 zł

obsługa programu
37 698,83 zł

promocja programu
7 539,78 zł

ewaluacja programu
3 769,89 zł
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Wydatki wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. 
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REALIZACJA PROGRAMU 
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OBSZAR ZADANIA 

 

 

 

LICZBA WNIOSKÓW OGÓŁEM 

(NARASTAJĄCO) 

KWOTY 

DOFINANSOWANIA 

ŁĄCZNIE (NARASTAJĄCO)  

(W ZŁ) 

  

ZŁOŻONYCH  

W DANYM 

ROKU 

  

ZREALIZOWANYCH 

 

KWOTA WYPŁAT 

WNIOSKÓW 

ZREALIZOWANYCH 

1 2 3 4 5 

1  

 

 

 

 

 

 

I 

A-1 
1 1 6.000,00 

2 A-2 
1 1 2.100,00 

 A - 3  
0 0 0 

 A-4 
0 0 0 

3 B-1 
8 8 67.230,23 

4 B-2 
2 1 2.000,00 

 B-3 
4 2 14.690,00 

 B-4 
9 7 26.921,49 

 B-5 
0 0 0 

5 C-1 
5 4 53.878,10 

6 C-2 3 3 9.500,00 

7 C-3 
7 5 222.170,00 

8 C-4 
2 2 81.000,00 

 C-5 
3 0 0 

9 D 
6 4 5.034,55 

10        II 21 14 57.482,50 

11 RAZEM MODUŁ I i II 71 52 548.006,87 
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Kwota wypłat Aktywny Samorząd na dzień 31 grudnia 2022 roku 

 

W roku 2022 Powiat przystąpił do realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – 

Mobilność” w dwóch projektach  tj. mieszkanie dla absolwenta i dostępne mieszkanie. 

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. żadna z osób uprawnionych nie złożyła wniosku.  

 

3. Projekt Centrum Usług Społecznych „WISIENKA2” 

Projekt pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” jest naturalnym rozszerzeniem 

wsparcia oferowanego w ramach realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”, 

który odpowiada na potrzeby mieszkańców powiatu łódzkiego  

wschodniego. Zgodnie z podpisanym aneksem nr 2/2022 w dniu 26.05.2022 roku okres realizacji 

projektu został wydłużony do dnia 31 marca 2023 roku. 

Projekt Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 2” skierowany jest do osób 

niesamodzielnych i niepełnosprawnych, realizowany jest na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

od 01.04.2019 do 31.03.2023. W zakresie wsparcia oferuje zwiększoną dostępność do usług 

społecznych i zdrowotnych tj. usługi pielęgnacyjne/opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, 

opieka hospicyjna/paliatywna oraz usługi rehabilitacyjne. Projekt bardzo dobrze przyjął się wśród 

mieszkańców i cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem, jest więcej osób chętnych niż możliwości 

wsparcia. Okres pandemii COVID-19 w dużej mierze przyczynił się do wzrostu zapotrzebowania 

na tego rodzaju usługi. Mieszkańcy Powiatu – uczestnicy projektu, mają duże trudności w dostępie 

do lekarza POZ, specjalistów czy rehabilitantów w przychodniach.  

Realizacja projektu, a w zasadzie usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, hospicyjnych  

i rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania, znacznie skróciła czas oczekiwania na niezbędną pomoc 

lekarską i pielęgniarską (terminy w ramach NFZ są bardzo odległe) a także do tego, że obciążona 

A-1   6 000,00 zł

A-2     2 100,00 zł

B-1    67 230,23 zł

B-2    2 000,00 zł

B-3    14 690,00 zł

B-4     26 921,49 zł

C-1   52 878,10 zł

C-2   9 500,00 zł

C-3   222 170,00 zł

C-4    81 000,00 zł

D-   5 134,55 zł

Moduł I  - 490 524,37 zł

Moduł II   57 482,50 zł
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służba zdrowia mogła realizować, poprzez wybrany podmiot medyczny,  szybkie wsparcie poza 

placówką i tylko w nagłych przypadkach kierować osoby bezpośrednio do przychodni czy szpitala.  

Z uwagi na duże zainteresowanie usługami realizator projektu w dniu 19 stycznia 2023 roku 

złożył pismo do Wojewódzkiego Urzędu Pracy z zapytaniem o możliwość wydłużenia realizacji 

projektu do końca 2023 roku. 

Od początku realizacji projektu wsparcie otrzymały 94 os. (60K, 34M). Mieszkańcy powiatu 

łódzkiego wschodniego, w ramach realizowanego projektu mogą skorzystać ze wsparcia  

4 zaplanowanych działań, tj.; 

1. Usługi pielęgnacyjne/opiekuńcze w ramach długoterminowej opieki medycznej. Od początku 

2022 roku usług pielęgniarskich zrealizowano 18 854 h - łącznie 50 307 h, usług lekarza POZ 

256 h, łącznie 1 560 h. 

2. Usługi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej. Od początku 2022 roku usług 

pielęgniarskich zrealizowano 1 096,5 h, łącznie 3 622 h, usług lekarza POZ 23,5 h, łącznie 

91,5 h. 

3. Usługi wspierające dla opiekunów faktycznych – specjalistyczne poradnictwo indywidualne  

i grupowe. ten rodzaj wsparcia nie jest realizowany z uwagi na brak zainteresowania 

opiekunów tą formą wsparcia, przyczyną tego stanu rzeczy była w głównej mierze pandemia 

COVID-19. Brak możliwości organizowania spotkań czy to indywidualnych czy grupowych, 

utrudniony dostęp do wszelakiego rodzaju usług wygenerował oszczędności. Pozyskane 

środki zostały rozdysponowane na pozostałe formy wsparcia.  

4. Usługi rehabilitacyjne wykraczające poza gwarantowane świadczenia lub przy braku 

możliwości finansowania ze środków publicznych w okresie trwania projektu – usługa 

zlecona podmiotowi medycznemu. Od początku 2022 roku usług lekarza POZ zrealizowano  

0 h, łącznie 17 h, usług fizjoterapeuty 1 877,5 h, łącznie 5 283 h, usług masażysty 2 051 h, 

łącznie 4 954 h, usług logopedy 407 h, łącznie 859 h,  usług pedagoga socjoterapeuty 208,5 h, 

łącznie 535 h. 

 

Ogólna wartość projektu po zmianach wynosi kwotę 5 393 089,09 zł, w tym kwota 

dofinasowania 4 853 780,18 zł oraz wysokość wkładu własnego 539 308,91 zł. 

Plan finansowy projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA2” ogółem wynosi 

5 192 641,09 zł, w tym wkład własny powiatu 338 860,91 zł. Od 01.04.2019 – 31.12.2022  

w ramach projektu łącznie wydatkowano 4 466 756,04 zł w tym: udział UE – 3 922 435,39 zł; udział 

budżetu państwa – 230 634,79 zł; udział budżetu powiatu – 313 685,86 zł. Limit wydatków w 2022 

roku wynosił 1 986 054,23 zł i został wykorzystany w wysokości 1 613 285,86 zł z tego: udział UE 

1 396 984,79 zł; udział budżetu państwa – 82 171,97 zł; udział budżetu powiatu – 134 129,10 zł.  

Z kolei limit zobowiązań wynoszący na dzień 31.12.2022 roku kwotę 2 339 170,91 zł został 

wykorzystany w 2022 r. w wysokości 1 668 596,39 zł. Pozostały limit wydatków do wykorzystania do 

końca trwania projektu wynosi 725 885,05 zł. W przypadku limitu zobowiązań jest to kwota 

347 291,33 zł. 
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4. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA CD” 

Projektu pn.  „Centrum Usług Środowiskowych CUŚ ”WISIENKA-C.D” złożony został  

w ramach naboru nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie 

społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne.  

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miejsko – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

im. M. Chołuja w Tuszynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu oraz Stowarzyszeniem 

Serc Jezusa I Maryi w Koluszkach. W ramach realizacji projektu zaplanowane są następujące formy 

wsparcia: 

W ramach realizacji projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia: 

1. Dzienny Dom Pomocy – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łącznie  

z tej formy wsparcia od początku realizacji projektu skorzystało 68 os. 

2. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Wiśniowej Góry - realizatorem jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łącznie z tej formy wsparcia od początku realizacji 

projektu skorzystało 86 os. 

3. Wsparcie towarzyszące w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków – realizatorem jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łącznie z tej formy wsparcia od początku realizacji 

skorzystało 100 os.   

4. Klub Seniora – realizatorem jest Gmina Andrespol Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Andrespolu. Łącznie z tej formy wsparcia od początku realizacji projektu skorzystało 159 

os. wraz z otoczeniem uczestników projektu.  

5. Wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON – realizatorem jest 

Gmina Tuszyn Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. M. Chołuja w Tuszynie. Łącznie  

z tej formy wsparcia od początku realizacji projektu skorzystało 15 os. 

6. Obóz terapeutyczno – rehabilitacyjny dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych orzeczonych 

również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej umieszczonych w rodzinach 

zastępczych – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach dwóch 

wyjazdów zorganizowanych dla dzieci oraz opiekunów z tej formy wsparcia łącznie 

skorzystało 51 dzieci oraz 29 opiekunów.   

7. Specjalistyczne wsparcie psychologiczno – terapeutyczne skierowane do wychowanków  

z rodzin zastępczych wykazujących cechy niedostosowania społecznego, obciążonych 

środowiskowo i wychowawczo – realizatorem  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Łącznie z tej formy wsparcia od początku realizacji projektu skorzystało 20 os. na łączną 

ilość 375 h w tym 305 h konsultacje z dziećmi oraz 70 h konsultacje z opiekunami.  

W ramach tego wsparcia rodziny zgłosiły zapotrzebowanie na usługi logopedy. W dniu 

28.09.2022 roku Lider projektu po uzyskaniu zgody przez IP ogłosił przetarg nr 

1/RPOWŁ/PCPR/2022 na usługi  logopedy. Do dnia 06.10.2022 roku do siedziby 

zamawiającego wpłynęło 8 ofert, wygrała firma  Jagiełło Business Solution Sp. z o.o. Łódź, 
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Łagiewniki Nowe. W dniu 24.10.2022 roku została podpisana umowa 

nr 107/RPLD.09.02.01-10-A002/19-00/2022r.na realizację usługi wsparcia logopedy. Ofertę 

złożyły: 

1) Fundacja Pomocy Dzieciom „Dar Serca” ul. Wrocławska 1, 92-119 Łódź – 

70 400,00 zł. 

2) Gadu Logpeda Karolina Grzelka al. Piłsudskiego 98b/127, 92-202 Łódź – 

70 400,00 zł. 

3) Centrum słuchu i mowy SURDUS Sylwia Ramus-Paudyna ul. Konstytucyjna 44/30, 

92-203 Łódź – 63 360,00 zł. 

4) Jagiełło Business Solution Sp. z o.o. Łagiewniki Nowe, ul.  Smardzewska 22,  

95-002 Smardzew – 46 112,00 zł.  

5) Dominika Pawlak Skrzynno 200A, 98-311 Ostrówek – 69 696,00 zł. 

6) BPR Consulting Paulina Rydz ul. Radwańska 27/2U, 90-540 Łódź – 76 595,20 zł. 

7) Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka 

ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok – 53 504,00 zł.  

8) GD-PHARM ul. S. Przybyszewskiego 163, 93-120 Łódź – 73 920,00 zł.  

Z tej formy wsparcia skorzystało 13 dzieci na łączną ilość  170 h. 

8. Usługi opiekuńcze realizowane przez Dom Pomocy Społecznej Serc Jezusa  

i Maryi w Koluszkach. Łącznie z tej formy wsparcia łącznie od początku realizacji 

skorzystały 3 os.   

 

Łącznie projekt przewidywał wsparcie dla 375 osób, mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. 

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrekrutowano 541 osób.  

 

Ogólna wartość projektu stanowi kwotę 9 603 967,94 zł w tym wkład własny łącznie  

1 440 329,30 zł. 

Plan finansowy projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D” ogółem wynosi 

9 046 131,21 zł, w tym: udział UE – 8 163 638,64 zł; udział budżetu powiatu 882 492,57 zł (PCPR – 

796 163,77 zł; DDP – 86 328,80 zł). Limit wydatków w 2022 r. wynosił 4 889 518,93 zł (PCPR – 

4 821 109,75 zł; DDP – 68 409,18 zł) i został wykorzystany w wysokości  3 117 487,61 zł, w tym: 

udział UE – 2 859 541,97 zł; udział budżetu powiatu 257 945,64 (PCPR – 223 494,05 zł; DDP – 

34 451,59). Łącznie dotychczas wydatkowano 7 234 028,02 zł (PCPR – 7 181 656,81 zł; DDP – 

52 371,21), a pozostały limit wydatków do wykorzystania do końca trwania projektu wynosi 

1 772 031,32 (PCPR – 1 738 073,73 zł; DDP – 33 957,59 zł). 

 

W ramach łącznej kwoty wydatków projektu zostały poniesione wydatki majątkowe w łącznej 

kwocie 499 640,90 zł, z tego: 

• Urządzenie szorująco – zamiatające – 13 776,00 zł; 

• Urządzenia siłowni zewnętrznej – 34 230,90 zł; 

• Schodołazy kroczące z krzesełkiem (3 szt.) – 37 908,00 zł; 
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• Schodołazy gąsienicowe (3 szt.) – 30 780,00 zł; 

• Altany ogrodowe postawione na nawierzchni z kostki brukowej – 61 809,63 zł; 

• Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (8+1) o łącznej wartości 

193 110,00 zł z tego: środki UE – 22 920,77 zł, wkład własny powiatu w projekt – 

134 871,60 zł (w tym dofinansowanie z PFRON – 94 000,00 zł); pozostałe środki  

powiatu – poza projektem 35 317,63 zł; 

• Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego przez gminę Andrespol 

w wysokości 163 344,00 zł. 

Limit zobowiązań wynoszący na dzień 31.12.2022 roku kwotę 4 889 518,93 zł został 

wykorzystany w 2022 r. w wysokości 2 063 388,26 zł. Pozostały limit zobowiązań do końca trwania 

projektu wynosi 1 001 602,30 zł. 

Ponadto należy nadmienić, iż w 2023 roku został podpisany aneks do umowy 

o dofinansowanie projektu, na skutek którego realizacja projektu została przedłużona do dnia 

30.09.2023 r. oraz wzrosła wartość projektu o kwotę 1 697 886,27 zł do poziomu 11 301 854,21 zł.  

W budżecie powiatu łódzkiego wschodniego wartość ogólna projektu będzie wynosiła 

10 695 017,52zł. Różnica stanowi wkład własny partnerów. W budżecie powiatu łódzkiego 

wschodniego wartość projektu wzrośnie o łączną kwotę 1 648 886,31 zł z tego: dofinansowanie UE – 

1 442 737,32 zł; wkład własny powiatu – 206 148,99 zł. 

  W dalszym ciągu toczy się sprawa przed Sądem dot. nienależnie wydatkowanych 

kwot przez SIRP. Sąd Gospodarczy I instancji uznał roszczenia Powiatu za zasadne od czego SIRP 

wniósł odwołanie. Aktualnie oczekujemy na posiedzenie sądu w sprawie zwrotu należności 

niekwalifikowanych. 

5. Program ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia 

dla: 

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo 

orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. 

 

W ramach programu w 2022 r. wsparciem objęto 9 osób niepełnosprawnych   

w stopniu znacznym. Usługi asystenta były realizowane  i dotyczyły przede wszystkim pomocy przy 

wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych, dostarczaniu zakupów, pomocy w codziennym 

funkcjonowaniu, załatwianiu spraw urzędowych oraz organizowaniu podstawowych potrzeb 
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bytowych. Usługi realizowało 6 asystentów zatrudnionych na umowę zlecenie. Łącznie wykonano 

4 833 godzin usług asystenta.  

 

W 2022 r. wydatkowano na realizację przedmiotowego programu : 

• koszt godzin usług dla Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej – 191 546,58 zł, 

• zakup środków ochrony osobistej – 3 523,00 zł, 

• zakup biletów na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe – 120,00 zł, 

• koszty dojazdu – 11 864,30 zł 

• koszty obsługi programu – 4 141,08 zł. 

 

 

VII. Podsumowanie 

1. Kontrole. 

W dniach 28 marca 2022 r. – 01 kwietnia 2022 r., podjęto działania kontrolne  

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Koluszkach. Zakres kontroli obejmował: 

1) realizację § 22 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej; 

2) trening ekonomiczny uczestników; 

3) wynagrodzenia pracowników – regulamin, umowy o pracę, karty płac; 

4) analizę dochodów i wydatków ze środków Funduszu i Powiatu przeznaczonych 

na funkcjonowanie Warsztatu; 

5) druk sprawozdania Sp-P/Wa; 

6) okres objęty kontrolą 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.  

Zalecenia pokontrolne dotyczyły staranności opisywania faktury, w szczególności zwracania 

uwagi na klasyfikację wydatku. 

0,00

20000,00

40000,00

60000,00

80000,00

100000,00

120000,00

140000,00

160000,00

180000,00

200000,00

koszty godzin
usług

środki
ochrony
osobistej

koszty dojazdu koszty obsługi
programu

zakup biletów
na wydarzenia

kulturalne

Wydatki AOON 2022 r. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F593351B-657B-48B6-A2BA-F45DD958C48D. Projekt Strona 49



50 

 

W okresie 28 lutego 2022 r. do 07 marca 2022 r., przeprowadzono kontrolę na podstawie 

Zarządzenia nr 25/2022 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 lutego 2022 r. w zakresie 

prawidłowości rozliczania i terminowości przekazywania w 2021 r., zrealizowanych dochodów 

Skarbu Państwa do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Okres objęty kontrolą 01.01.2021 r. -

31.12.2021 r.  

Zalecenia pokontrolne nie zostały wydane. 

 

W okresie 17 marca 2022r., do 22 marca 2022r. przeprowadzono kontrolę na podstawie 

Zarządzenia nr 30/2022 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 marca 2022r. w zakresie realizacji 

obowiązku tworzenia pracowniczego planu kapitałowego (PPK) przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie. Okres objęty kontrolą od 01.01.2021 r. do 17.03.2022 r.  

Zalecenia pokontrolne nie zostały wydane.  

 

W dniach 30 czerwca 2022 r. – 04 lipca 2022 r., podjęto doraźne działania kontrolne  

w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach oraz w okresie 18 lipca 2022 r. – 22 lipca 2022 r. w Domu 

Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie: 

1. Powołanie i działalność zespołu terapeutyczno – opiekuńczego (opiekuńczo – 

wspomagającego) w Domu Pomocy Społecznej – określenie indywidualnych potrzeb 

mieszkańców domu oraz zakresu usług świadczonych zgodnie ze standardami domu, analiza 

wskaźnika zatrudnienia. 

2. Weryfikacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańca: 

1) pracownicy pierwszego kontaktu; 

2) działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca, formy wsparcia  

i ich realizacja; 

3) osoby ubezwłasnowolnione – reprezentacja; 

4) osoby nieubezwłasnowolnione posiadające upoważnioną osobę do ich reprezentacji. 

3. Zabezpieczenie potrzeb bytowych mieszkańców.  

4. Powołanie Rada Mieszkańców – jej działalność na rzecz mieszkańców i kontakty  

z dyrekcją domu. 

5. Sprawy wynikające ze specyfikacji domu: imprezy integracyjne, wyjazdy, kontakty  

ze społecznością lokalną – opis.   

6. Okres objęty kontrolą – bieżąca. 

Zalecenia pokontrolne dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach: 

1. Należy ze starannością i na bieżąco prowadzić dokumentację mieszkańców. Wytyczne w tym 

zakresie określone zostały zarządzeniem Dyrektora placówki.  

2. Należy podjąć skuteczne działania celem likwidacji zapachu moczu, kału itp. szczególnie  

w budynku pałacowym.  

3. Należy podjąć skuteczniejsze i zakrojone na szeroką skalę poszukiwania pracownika 

socjalnego np. ogłoszenie w prasie lokalnej, w różnych obiektach użyteczności publicznej, czy 

na facebooku.  
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Zalecenia pokontrolne dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze: 

1. Należy sporządzać diagnozy z datą. 

2. Wskazane jest, aby wybór pracownika pierwszego kontaktu mieszkańca był na piśmie jeśli 

stan zdrowia na to pozwala.  

3. Wszelkie zmiany w realizacji IPW powinny mieć odzwierciedlenie w aktach.  

 

W dniach 27 września 2022 r., do 3 października 2022 r. przeprowadzono kontrolę na podstawie 

Zarządzenia nr 119/2022 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 września 2022 r. w zakresie 

prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej w jednostce oraz sporządzania sprawozdań 

budżetowych Rb – 27ZZ i Rb – 27S w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w 2021 r. oraz 

weryfikację indywidualnych planów wsparcia mieszkańca oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych 

mieszkańców. Okres objęty kontrolą od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.  

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.  

 

Kontrola zarządcza  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obejmuje swym zakresem: 

1) zgodność działań z przepisami prawa i zarządzeniami wewnętrznymi; 

2) skuteczność i efektywność działania; 

3) wiarygodność i rzetelność sprawozdań; 

4) ochronę mienia i zasobów; 

5) promowania zasad etyki zawodowej; 

6) organizację wewnętrznego sposobu komunikacji i przepływu informacji; 

7) zarządzanie ryzykiem.  

Poza tym na bieżąco dokonywane są kontrole w rodzinach zastępczych zgodnie  

z uchwałą Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego nr 376/2015 z dnia 9 września 2015 r.,  

w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi i prowadzącym rodzinny dom dziecka.  

W ramach kontroli wewnętrznej na bieżąco monitorowano prace koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej, prowadzenie dokumentacji teczek, ewidencja kontaktów w rodzinach.  

2. Postanowienia końcowe. 

Poza opisanymi powyżej zadaniami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie utrzymuje kontakt 

ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, służąc 

im radą i informacją oraz zbierając dane dotyczące oczekiwań zainteresowanych stron.  

 W roku 2022 nadal obowiązującym oprogramowaniem z zakresu zadań pomocy społecznej 

i wspierania rodzin jest POMOST rozszerzony o część wynikającą ze zmienionej ustawy o pomocy 

społecznej i wprowadzonej ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Z zakresu 

orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności – oprogramowanie KSMOON, 
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a z zakresu obsługi finansowo – księgowej: BESTIA  (sprawozdawczość budżetowa i finansowa 

jednostki organizacyjnej), budżet i środki trwałe (obsługa księgowa jednostki organizacyjnej), rejestr 

VAT (moduł programu finansowo – księgowego zainstalowany w jednostce organizacyjnej w związku 

z koniecznością centralizacji rozliczeń w Powiecie Łódzkim Wschodnim z tytułu podatku 

dochodowego od towarów i usług). 

W roku 2022 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podczas realizacji programu 

pn. „Aktywny samorząd” korzystało z oprogramowania internetowego SOW. Dzięki temu osoby 

niepełnosprawne posiadające profil zaufany mogły aplikować w programie bez konieczności składania 

dokumentacji w wersji papierowej. Wszystko odbywało się za pomocą Internetu. Pozostali 

beneficjenci składali wnioski tradycyjnie w wersji papierowej, a PCPR jako realizator programu 

wprowadzał dane do systemu.  

Program SOW obejmował również w roku 2022 wszystkie wnioski z zakresu rehabilitacji 

społecznej.  

 

 

 

 

 

Dyrektor  

     Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 

                                        mgr Urszula Łużniak 
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Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2023 

 

Przedstawiając wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2023 trzeba mieć  

na uwadze przede wszystkim szeroko podjęte działania na rzecz ochrony mieszkańców 

domów, uczestników ośrodków wsparcia oraz pracowników i klientów Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w dobie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Należy planować 

podjęcie takich działań, które tę ochronę będą nadal zapewniały. 

Na podstawie art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa corocznie sprawozdanie  

z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.  

1. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu – 

zapewnienie środków na realizacje zadania. 

2. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu oraz zapewnienie środków finansowych 

niezbędnych do realizacji powyższego zadania. 

3. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób potrzebujących pomocy  

w postaci prawnej, pedagogicznej, psychologicznej oraz socjalnej – w ramach Punktu 

Interwencji Kryzysowej. 

4. Prowadzenie działań skierowanych na utrzymanie osiągniętych standardów  

w Domach Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz 

prowadzenie działań promocyjnych, szczególnie przez Domy Pomocy Społecznej  

w Lisowicach, w celu pozyskania chętnych do umieszczenia w placówce. 

5. Prowadzenie działań na rzecz podniesienia standardu w ośrodkach wsparcia.  

6. Przeprowadzenie kolejnej oceny zasobów pomocy społecznej i przedstawienie jej 

Radzie Powiatu.  

7. Zabezpieczenie finansowe działań w ramach pomocy społecznej przyjęte uchwałą 

Nr LIII/466/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 r. 

pozwala na bieżącą działalność i planowanie kolejnych działań inwestycyjnych 

rozszerzający katalog usług świadczonych w ramach pomocy społecznej.  

Ogółem wydatki w dziale 852 pomoc społeczna wynoszą kwotę 18 841 026,27 zł,  

w tym wydatki z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 3 733 303,92 zł. 

W tej kwocie ujęte są wydatki: 

• Domów Pomocy Społecznej – ogółem –  13 059 827,00 zł 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1 133 690,00 zł 

• Dzienny Dom Pomocy – 728 030,05 zł 

• Udział własny ze środków samorządu w projektach (§ 85295) – 86 790,64 zł 

• jednostki specjalistycznego poradnictwa – PIK – 60 365,00 zł  

• wydatki w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA  2 –  

700 710,00 zł 

• wydatki w ramach projektu „WISIENKA – C.D” – 3 071 613,58 zł 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/.../2023

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 23 marca 2023 r.
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W roku 2023 w ramach kolejnego naboru wniosków w Programie Inwestycji 

Strategicznych Polski Ład – Zabytki planujemy złożyć 3 wnioski dotyczące pałacu  

w Lisowicach: 

• I wniosek – nazwa zadania: Renowacja i prace budowlano – konserwatorskie 

zewnętrzne pałacu w Lisowicach. Wartość zadania – 3 490 000,00 zł; 

• II wniosek – nazwa zadania: Prace konserwatorsko-budowlane wewnętrzne parteru,  

I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach. Wartość zadania – 3 488 000,00 zł; 

• III wniosek – nazwa zadania: Prace konserwatorsko-budowlane najniższej 

kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego  

i renowacja kaplicy na skarpie. Wartość zadania – 3 460 000,00 zł.  

 

Kontynuacja realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014 – 2020 pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 2”  w ramach osi 

priorytetowej IX włączenie społeczne działanie IX.2 usługi na rzecz osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poddziałanie IX.2.1. usługi społeczne i zdrowotne.  

           Ogólna wartość projektu po zmianach wynosi kwotę 5 393 089,09 zł, w tym kwota 

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 4 853 780,18 zł. 

Projekt jest realizowany przez podmiot medyczny „MED-KOL”. Projekt trwa 

do 31 marca 2023 r.  

Z uwagi na duże zainteresowanie realizowanym projektem oraz potrzebami 

świadczenia tej formy usług, realizator wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

o przedłużenie czasu trwania projektu do 31 grudnia 2023 r. i tym samym zwiększenie 

wartości projektu oraz ilości świadczonych usług. 

W ramach powyższej aplikacji wymagany jest udział własny Powiatu w wysokości  

2 % wartości zadania.  

W roku 2022 zakończony został partnerski projekt pn. Centrum Usług 

Środowiskowych „WISIENKA - C.D”. Projekt zatwierdzony był do dofinansowania przez 

Wojewódzki Urząd Pracy. Wartość projektu 9 603 967,94 zł, w tym kwota dofinansowana 

wynosiła 8 163 638,64 zł. Projekt był realizowany w partnerstwie z Gminą Andrespol, Gminą 

Tuszyn i Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi.   

Aktualnie Wojewódzki Urząd Pracy wyraził zgodę na przedłużenie realizacji tegoż 

projektu do dnia 30 września 2023 r. Ogólna wartość projektu po zmianach wynosi kwotę 

11 301 854,21zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 

9 606 375,96 zł, udział własny wynosi kwotę 1 695 478,25 zł. 

 Poza tym rok 2023 jest kolejnym rokiem, w którym jednostki pomocy społecznej 

realizują zadanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie 

architektonicznym, cyfrowym oraz komunikacyjno – organizacyjnym.   

 

 

 

Łódź, dnia 6.03.2023 r. 
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Zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2023 

 

Na podstawie art. 182 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawia 

zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. 

1. Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego tak, jak 

dotychczas będą obejmowane wielozakresowym wsparciem organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej i koordynatora oraz innych specjalistów, stosowanie 

do indywidualnych potrzeb z uwzględnianiem obowiązujących przepisów prawa. 

2. Najpilniejszą potrzebą Powiatu w zakresie powstania rodzin zastępczych zawodowych 

byłoby utworzenie rodziny zastępczej specjalistycznej, specjalizującej się w opiece 

nad małoletnią matką z dzieckiem oraz dziećmi z niepełnosprawnością. 

3. Ważnym nurtem pracy wspierającej rodziny zastępcze i pracowników 

instytucjonalnych form opieki poza zapewnieniem im wsparcia specjalistów – 

prawników, terapeutów, lekarzy – jest umożliwienie im udziału w szkoleniach  

i stałego podnoszenia kwalifikacji. 

4. Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej  

z założenia ma charakter tymczasowy do momentu odzyskania funkcji opiekuńczych 

przez biologicznych rodziców. W ramach pracy socjalnej prowadzona będzie 

współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, w szczególności asystentami rodzin 

w zakresie pracy z rodzicami biologicznymi w zakresie: utrzymania stałych kontaktów 

z dziećmi umieszczonymi poza rodziną, możliwości wyjścia z trudnej sytuacji 

życiowej, podjęcia leczenia odwykowego, rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy  

i zwiększenia aktywności w poszukiwaniu pracy, pomocy w załatwianiu spraw 

urzędowych itp. 

5. Rozwijanie systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie kandydatów 

do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. 

6. W rozwiązaniach długofalowych rozważenie możliwości zapewnienia instytucjonalnej 

pieczy zastępczej dla dzieci i młodzieży problemowej.  

7. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz rozwój pieczy zastępczej w celu 

zapewnienia dzieciom opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do rodziny 

naturalnej.  

8. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej dotyczącej wartości rodziny poprzez 

podejmowanie działań promujących rodzicielstwo zastępcze.  

9. Zwiększenie liczby niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych. 

10. Wsparcie istniejących  rodzin zastępczych poprzez organizowanie specjalistycznych 

szkoleń, mających na celu podniesienie ich kompetencji opiekuńczo – 

wychowawczych, zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy, doposażenie ich 

mieszkań i przyznawanie świadczeń dla rodzin zastępczych. 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/.../2023

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 23 marca 2023 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F593351B-657B-48B6-A2BA-F45DD958C48D. Projekt Strona 1



11. Wsparcie rodzin zastępczych poprzez udział w grupach wsparcia – od roku działa 

grupa wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy 

dziecka. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem, obserwujemy wzrost 

zainteresowania dotyczącego tworzenia rodzin pomocowych, rodziny zapewniają się 

wsparcie i pomocy, współpracują, utrzymują wzajemny kontakt również poza 

spotkaniami grupy. Zasadnym byłoby utworzenie podobnych grup wsparcia dla 

rodziny niezawodowych i spokrewnionych – potrzebę ich utworzenia można 

obserwować w trakcie szkoleń. 

12. Zatrudnienie koordynatorów celem udzielania pomocy rodzinom sprawującym pieczę 

zastępczą w realizacji ich zadań oraz współpracy z asystentami rodziny, 

zatrudnionymi w gminach na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W roku 2023 

wszyscy koordynatorzy zatrudnieni są podstawie umowy o pracę.  

13. Zapewnienie kompleksowej   pomocy osobom usamodzielnianym oraz wsparcie  

w realizacji indywidualnych programów usamodzielniania, w tym poprzez wsparcie 

rzeczowe i finansowe. 

14. Wzmocnienie procesu aktywizowania osób usamodzielnianych do uczestnictwa  

w życiu społecznym, kontynuowaniu nauki, uzyskania kwalifikacji  zawodowych oraz 

podejmowania pracy. 

15. Zabezpieczanie finansowe działań w ramach pieczy zastępczej zostało przyjęte 

uchwałą Nr LIII/466/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  

28 grudnia 2022 r.  

 

Dział 855 Rodzina – razem wydatki 6 227 697,26 zł 

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze 5 588 913,26 zł 

Rozdział 85510– działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 638 784,00 zł. 

 

Środki w rozdziale rodzina zabezpieczają ustawową zmianę wynagrodzenia rodzin 

zastępczych zawodowych, świadczeń dla dzieci oraz sposób rozliczania z samorządami 

terytorialnymi.  

W roku 2023 kontynuacja podjętych rozwiązań w zakresie rozwoju pieczy rodzinnej  

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej. Dostosowanie obowiązujących porozumień pomiędzy powiatami do zmienionych 

przepisów prawa.  

W zakresie zadań pieczy zastępczej w związku ze zmianami wprowadzonymi 

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, należy 

zapewnić odpowiedni sprzęt i oprogramowanie zespołowi ds. okresowej oceny sytuacji 

dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do obsługi posiedzieć z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość.  

W ostatnim czasie problematyczne stały się spotkania rodzin biologicznych z dziećmi 

umieszczonymi w rodzinach zastępczych. Opiekunowie obawiając się agresji (coraz częściej 

zdarzają się akty agresji werbalnej, jak również gróźb i skarg) ze strony rodzin biologicznych 

prosili o spotkania w siedzibie tut. Centrum. Z tego powodu zorganizowane i wyposażone 

zostało nowe pomieszczenie, które wykorzystywane będzie w czasie spotkań z rodzinami 

biologicznymi, jak również zapewniania pomocy psychologicznej w komfortowych 

warunkach dostosowanych do dzieci.   
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Zadaniem do realizacji na bieżąco jest zapewnienie specjalistycznego wsparcia 

psychologów. Problemy psychiczne podopiecznych rodzin zastępczych po okresie epidemii 

stały się powszechne. W wielu rodzinach dotąd prawidłowo funkcjonujących zdarzają się 

problemy natury psychicznej, dlatego rozszerzenie etatu zatrudnionego psychologa jest 

niezbędne do prawidłowego wypełniania zadań z zakresu pieczy zastępczej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia 6.03.2023 r. 
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Uzasadnienie 

Przedkładam sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi z działalności jednostki za 
2022 r., zestawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2023 oraz zestawienie potrzeb w zakresie 
systemu pieczy zastępczej na rok 2023. Uchwała niniejsza jest konieczna do opracowania i przedstawienia, 
w kolejnym etapie, zasobów pomocy społecznej, stąd wnoszę o jej podjęcie. 

 Dyrektor  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Urszula Łużniak 
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