Uchwała nr XIX/123/2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok

Na podstawie art. 112 ust. 12 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku art.112, ust. 12 (Dz.U. z 2004r. Nr
64, poz. 593 z późniejszymi zmianami)

nakłada na kierownika Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie obowiązek przedkładania Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z
działalności jednostki, w związku z czym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIX/123/2008
Sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W SZTUMIE ZA ROK 2007

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Sztumie działa jako jednostka organizacyjna
Powiatu Sztumskiego od 1 stycznia 2002r. Zostało powołane Uchwałą Nr 1/2/2002 z dnia
2 stycznia 2002r. podjętą przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Publicznych Działającą za
Radę Powiatu.
PCPR działa w oparciu o ustawę o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r., ustawę
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., oraz o ustawę o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.

Centrum wykonuje zadania określone ustawami dla tej jednostki:
1. zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej ( własne z zakresu administracji
rządowej), z wyjątkiem zadań realizowanych przez inne uprawnione podmioty na
podstawie zawartych z nimi przez organy powiatu umów lub porozumień.
2. zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem zadań
realizowanych przez inne jednostki organizacyjne oraz inne uprawnione podmioty na
podstawie zawartych przez powiat umów lub porozumień.

Do podstawowych zadań PCPR należy:
1. Z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez powiat:
-

udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

-

organizowanie specjalistycznego poradnictwa,

-

prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,

-

pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczający niektóre rodzaje placówek
opiekuńczo- wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych,

-

podejmowanie innych działań i interwencji wynikających z rozeznanych potrzeb,

-

realizowanie innych zadań przewidzianych w ustawach.

2. Z zakresu pomocy społecznej – zadań administracji rządowej wykonywanych przez
powiat na podstawie obowiązujących ustaw:
-

przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób opuszczających niektóre
rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin
zastępczych,

-

organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielania pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,

3. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:
-

współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych,

-

finansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej,

-

kontrola organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodków wpisanych do
rejestrów,

-

rozpatrywanie wniosków i kwalifikacji uczestników turnusów rehabilitacyjnych

-

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

-

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,

-

dofinansowanie

likwidacji

barier

architektonicznych

w

komunikowaniu

się

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
4. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej:
-

udzielanie

pożyczki

osobie

niepełnosprawnej

na

rozpoczęcie

działalności

gospodarczej lub rolniczej,
-

dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego
na kontynuowanie działalności gospodarczej albo rolniczej prowadzonej przez osobę
niepełnosprawną,

-

zwrot kosztów dla pracodawców poniesionych w związku z przystosowaniem
tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla

osób niepełnosprawnych

bezrobotnych lub poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu,
skierowanych przez PUP,
-

opiniowanie tworzenia zakładu aktywności zawodowej,

-

refundacja kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

W roku 2007 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w ramach zadania
polegającego na tworzeniu i funkcjonowaniu opieki zastępczej nad dziećmi na terenie
powiatu opieką obejmowało 112 rodzin zastępczych (79 rodzin spokrewnionych i 24
niespokrewnionych, w tym 4 rodziny zawodowe oraz 2 pełniące funkcje pogotowia
opiekuńczego). Podpisano umowy z pięcioma nowymi zawodowymi rodzinami zastępczymi,
z których jedna pełni funkcję pogotowia opiekuńczego, dwie rodzin zawodowych
wielodzietnych i dwie rodzin zawodowych specjalistycznych.
W ciągu całego roku opieką zastępczą na terenie naszego powiatu objęto 236 dzieci.

Pomoc na kontynuowanie nauki otrzymywało 40 osób w tym: 27 wychowanków rodzin
zastępczych, 11 wychowanków placówek opiekuńczo-socjalizacyjnych, 2 wychowanków
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Usamodzielniło się 11 wychowanków: 6
z rodzin zastępczych i 4 z domu dziecka. Pomoc na zagospodarowanie otrzymało 3
wychowanków rodzin zastępczych i 2 wychowanków Domu Dziecka.

Na pomoc pieniężną dla

rodzin zastępczych (dział 852, rozdział 85204, § 3110)

wydatkowano 2 000 421,06zł tj. 100%, w tym:
- na pomoc miesięczną 1 704 695,23zł
- na kontynuację nauki wychowanków rodzin zastępczych 114 148,60zł
- na usamodzielnienie się wychowanków rodzin zastępczych 24 089,75zł.
- na zagospodarowanie wychowanków rodzin zastępczych 29 593,90zł
- na jednorazową pomoc pieniężną na pokrycie wydatków związanych z potrzebami
przyjmowanego do rodziny dziecka 20 806,80zł.
-

na

prowadzenie

pogotowia

rodzinnego

i

rodzin

zawodowych:

46.735,20zł

(wynagrodzenie 40.746,74zł; składki emerytalno-rentowe i Fundusz Pracy 5.988,54zł.)
Na pomoc pieniężną dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
(dział 852, rozdział 85201, § 3110) wydatkowano 82 397,10zł tj.98,4%ł, w tym:
- na kontynuacje nauki wychowanków placówek 47 182,40zł
- na usamodzielnienie się wychowanków placówek 25 462,70zł
- na zagospodarowanie wychowanków placówek 9.752,00zł

W rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu
przebywało 34 dzieci z innych powiatów. Z tego tytułu inne powiaty ponosiły odpłatność
w wysokości 345 07,46zł.
Powiat Sztumski ponosi odpłatność za pobyt dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach
zastępczych i placówkach na terenie innych powiatów. W 2007 roku

powiat ponosił

odpłatność za 24 dzieci , która wyniosła 269 247,95zł.
W celu zmniejszenia kosztów utrzymania pobytu dzieci na terenie innych powiatów PCPR
systematycznie czyni kroki w celu umieszczania ich w rodzinach i placówkach na terenie
Powiatu Sztumskiego. W roku 2007, uwzględniając dobro dzieci zmieniono w ten sposób
miejsce pobytu 5 małoletnich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie stale realizuje zadania związane
z umieszczaniem dzieci i nadzorem merytorycznym nad Domem Dziecka „Młodych Orląt”
w Dzierzgoniu.
Centrum sprawuje opiekę i prowadzi ciągłą pracę socjalną z rodzinami zastępczymi i ich
wychowankami, jak również z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych i placówkach oraz z rodzinami zagrożonymi ograniczeniem władzy
rodzicielskiej. Udzielamy porad osobom borykającym się z problemami rodzinnymi,
prawnymi i społecznymi. W celu osiągania jak najlepszych efektów w obejmowaniu
podopiecznych kompleksową pomocą PCPR współpracuje na co dzień z ośrodkami pomocy
społecznej,

szkołami,

Poradnią

Psychologiczo-Pedagogiczną,

Sądem

Rejonowym

w Kwidzynie oraz z jednostkami Policji zarówno z terenu naszego, jak i innych powiatów.
PCPR prowadzi rejestr rodzin gotowych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. W tej chwili
na liście tej znajdują się 3 rodziny z terenu powiatu sztumskiego, które rozpoczną szkolenie
w kwietniu 2008roku. W 2007 roku szkolenie odbyło 12 rodzin, 3 z nich oczekują na
przyjęcie dzieci. Całkowity koszt szkoleń dla rodzin zastępczych w roku 2007 wynosił
4.250,00zł.

Prowadzenie

Ośrodka Interwencji Kryzysowej

dla

potrzeb mieszkańców

powiatu

sztumskiego zostało zlecone Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy
„AGAPE” z/s w Borowym Młynie. Na prowadzenie O.I.K. udzielono dotacji w wysokości
10.500,00zł.

Kompleksową pomocą instytucjonalną i psychologiczną objęto 16 osób

z naszego powiatu.

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU
REHABILITACJI I ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁONSPRAWNYCH
Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających według algorytmu w 20067 roku na realizację określonych zadań:
1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
2. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
L.p.
1.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

1.
2.
3.

-856.589,-

Wyszczególnienie
Liczba
Kwota w pełnych
według planu
złotych
2
3
4
I. Zwrot kosztów: przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń
zakładu pracy, adaptacji lub nabycia urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
rozpoznanie przez służby medycyny pracy
Złożone wnioski
x
x
Zawarte umowy
x
x
-w tym: stanowiska pracy do
x
x
przystosowania
Zwrot kosztów
x
x
-z tego na przystosowanie stanowisk
x
x
pracy
- koszty rozpoznania przez służby
x
x
medycyny pracy
- adaptację pomieszczeń zakładu pracy
x
x
- adaptację lub nabycie urządzeń dla
x
x
osób niepełnosprawnych
- w tym w zakładach pracy chronionej
x
x
Osoby zatrudnione w związku ze
x
x
zwrotem kosztów
- w tym w zakładach pracy chronionej
x
x
II. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu
Liczba osób ubiegających się o
x
x
skorzystanie z instrumentów oraz usług
rynku pracy
Zwrot wydatków
x
x
III. Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi
niepełnosprawnemu w pracy
Złożone wnioski
x
x
Zawarte umowy
x
x
Zwrot kosztów zatrudnienia
x
x

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
1.
2.

1.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

IV. Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę
Złożone wnioski
x
Zawarte umowy
x

x
x

Liczba osób do szkolenia
x
x
V. Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu
pracy
Liczba osób ubiegających o szkolenie
x
x
według złożonych wniosków
Liczba osób skierowanych na szkolenie
x
x
oraz kwota z zawartych umów
VI. Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
Złożone wnioski
x
x
Zawarte umowy
x
x
Wypłacone dofinansowania
x
x
VII. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
5.229,Złożone wnioski
x
x
Zawarte umowy
x
x
Wypłacone pożyczki
x
x
Umorzone pożyczki ( w tym dla kobiet)
1
5.229,VIII. Dofinansowanie kosztów tworzenia warsztatów terapii zajęciowej
Złożone wnioski ogółem
x
x
Zawarte umowy
x
x
IX. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (powstałych
w latach poprzednich)
295.108,Dofinansowanie kosztów działania
22
295.108,warsztatów terapii zajęciowej
(podać liczbę uczestników)
X. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
125.615,Liczba osób ubiegających się
215
x
o dofinansowanie wraz z opiekunami
-w tym liczba opiekunów
55
x
Ogółem wypłacone dofinansowanie
202
125.615,(podać liczbę osób i kwotę)
z tego:
0
0
dorośli niepełnosprawni z zakładów
pracy chronionej
Pozostali dorośli niepełnosprawni
115
76.575,dzieci i młodzież niepełnosprawna
35
24.530,opiekunowie dorosłych osób
25
11.767,niepełnosprawnych
opiekunowie dzieci i młodzieży
27
12.743,niepełnosprawnej

1.
2.
3.

1.
2.
3.

XI. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych
237.324,Złożone wnioski
152
764.223,Zawarte umowy ogółem
90
244.745,Wypłacone ogółem dofinansowania
89
236.423,-w tym dla dzieci i młodzieży
34
69.141,niepełnosprawnej
-z tego na bariery architektoniczne
47
175.467,-z tego na bariery w komunikowaniu
37
55.856,się
-z tego na bariery techniczne
5
5.100,XII. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
183.870,Złożone wnioski
369
188.930,Zawarte umowy ogółem
350
183.869,Wypłacone dofinansowania ogółem
350
183.869,w tym: dla dzieci i młodzieży
88
43.731,niepełnosprawnej
6
14.672,XIII. Dofinansowanie sportu,
kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych

Nastąpił zwrot niewydatkowanych środków na rachunek PFRON w kwocie 1.099,85 zł.
obejmujący poniższe zestawienie:
1. Punkt IX ( z tytułu zwrotu kosztów dotyczących działania warsztatów terapii zajęciowej –
powstałych w latach poprzednich) zwrot w kwocie 29,70 zł.
2. Punkt XI (z tytułu zwrotu kosztów dotyczących dofinansowania likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych
osób niepełnosprawnych) zwrot w wysokości 901,75 zł.
3. Punkt XII (dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym) zwrot
w wysokości 1.099,85 zł. ze względu na mniejszą niż przewidywana liczbę złożonych
wniosków przez osoby niepełnosprawne na dane zadanie.
4. Koszty obsługi: 20,81 zł
5. Odsetki od środków za IV kwartał: 198,10 z

FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na funkcjonowanie jednostki otrzymało
w 2007 roku 239 958,00zł z czego wydatkowano 239 602,30zł. tj. 99% wykonania budżetu.
PCPR w styczniu 2007 roku zatrudniało 7 osób (na 6,5 etatu), pod koniec roku zatrudnienie
wzrosło do 9 osób (8,5 etatu) , 3 osoby zatrudnione są na etat w ramach prac interwencyjnych
z Powiatowego Urzędu Pracy.

