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1. Uwarunkowania prawne: 
 

Zgodnie  z art. 19 ustawy  z  dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy  społecznej (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, do zadań własnych powiatu  

w zakresie pomocy społecznej należało: 

1. 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, 

2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 

3. 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, 

4. 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, 

5. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,  

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku  

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mających trudności w integracji ze środowiskiem, 

6. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób, 

7. 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, 

8. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

9. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

10. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 

11. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu, 

12. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie  

i realizacja programów osłonowych, 

13. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,  

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, 

14. sporządzanie, zgodnie z art. 16 a, oceny w zakresie pomocy społecznej, 

15. utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym 

zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. 

 

Zgodnie z art. 20 ustawy do zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych 

przez powiat należało: 

1.pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,  

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku  

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia  

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji,  



 

 

oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych  

w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

2. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia, 

4. udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 a pomocy w zakresie interwencji 

kryzysowej. 

 

 2. Nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: 
 

2.1 Domy pomocy społecznej: 

 

Osoba, która wymagała całodobowej opieki z powodu wieku, choroby  

lub niepełnosprawności, oraz nie mogła samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,  

a gmina nie była w stanie zapewnić jej usług opiekuńczych, miała prawo do umieszczenia  

w domu pomocy społecznej. 

Powiat Otwocki prowadził nw. domy pomocy społecznej: 

1. Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku przy ul. Zagłoby 8 dla osób  

w podeszłym wieku (37 miejsc), 

2. Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie (38 miejsc), 

3. Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie przy ul. Anielin 1 dla osób 

przewlekle psychicznie chorych (28 miejsc). 

Łącznie domy pomocy społecznej dysponowały 103 miejscami. 

W 2021 r. na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn.zm.), art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy  

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

oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.)  Powiat Otwocki zlecał 

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Otwocku prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 (21 miejsc).  

W domach pomocy społecznej przebywały osoby skierowane przed dniem 01.01.2004 r. 

(tzw. miejsca dotowane) oraz osoby umieszczone po 01.01.2004 r. (tzw. miejsca 

niedotowane).  

W przypadku osób umieszczonych przed dniem 01.01.2004 r. powiat otrzymał dotację  

na każdego mieszkańca z budżetu państwa. 

W stosunku do osób umieszczonych po 01.01.2004 r. stosowane były przepisy ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu i decyzję o odpłatności 

za pobyt w domu pomocy społecznej wydawał organ gminy właściwy dla osoby w dniu jej 

kierowania do domu pomocy społecznej.  

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie Powiatu 

Otwockiego wydawał Starosta Otwocki. 

W 2021 r. wydano 16 decyzji o umieszczeniu w domach pomocy społecznej, w tym  

8 decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku,  5 decyzje  

o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej, 1 decyzji  

o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie oraz 2 decyzję  

o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Moniuszki 41. 



 

 

Corocznie, do 31 marca, Starosta Otwocki ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach 

pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego.  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2021 Starosty Otwockiego z dnia 24 lutego 2021 r. średni 

miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu 

Otwockiego w 2021 r. kształtował się następująco: 
 

Tabela: Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie 

Powiatu Otwockiego w 2021 r. 

 

Nazwa DPS Koszt w 2021 r. w zł 

Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku, 

ul. Zagłoby 8 
 

4 577,28 

 

Dom Pomocy Społecznej „Anielin”  

w Karczewie, ul. Anielin 1 
 

5 391,64 

Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, 

ul. Konopnickiej 17 
4 730,90 

Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, 

ul. Moniuszki 41 
 3 576,89 

 

Wszystkie domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu posiadały 

zezwolenie wojewody na prowadzenie placówek na czas nieokreślony.  

 Od 2021 r. na terenie powiatu funkcjonował Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy 

ul. Moniuszki 41 prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku. W 2021 r. Powiat Otwocki, zgodnie  

z zawartą umową, przekazał dotację z budżetu państwa na utrzymanie 7 mieszkańców 

umieszczonych w w/w  domu pomocy społecznej w kwocie 234.767,21 zł. Dom Pomocy 

Społecznej w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 posiadał wpis do rejestru domów pomocy 

społecznej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego i zezwolenie na prowadzenie 

placówki na czas nieokreślony.  

  

2.2 Ośrodek Interwencji Kryzysowej: 
 

Powiat Otwocki corocznie zlecał zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające  

na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Otwocku w drodze otwartego konkursu 

ofert. 

Powyższe zadanie powiat zlecał Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 49.  

W 2021 r. na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku  

przy ul. Tadeusza 12 powiat przekazał dotację w wysokości  157.500 zł. 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku było placówką całodobową, przeznaczoną  

dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.  

Z oferty CIK w 2021 r. skorzystały 19 osoby, w tym 10 kobietom i 9 dzieci. 

Celem działań podjętych w ramach zadania było udzielenie wsparcia osobom lub rodzinom 

doświadczającym sytuacji kryzysowej. Do sytuacji kryzysowych zalicza się: utratę pracy, 

domu, bliskiej osoby oraz doznawanie przemocy. W okresie sprawozdawczym CIK 

zapewniał osobom bezpieczne schronienie, częściowe wyżywienie, kompleksową pomoc 

psychologiczną, prawną, socjalną. W okresie sprawozdawczym CIK prowadził hostel, 

którego zadaniem było udzielanie tymczasowego schronienia, całodobowego pobytu  

do 3 miesięcy dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, zapewniał kompleksową 

pomoc psychologiczną osobom i rodzinom znajdującym się w przewlekłym kryzysie 

psychologicznym, interwencje w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych, 



 

 

prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych, terapię indywidualną i rodzinną, 

poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, profilaktykę w zakresie zjawiska przemocy, 

pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych i bytowych.  

 

2.3 Programy: 
  

W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku realizowało cztery projekty 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej : 

 „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez 

uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”. A także  

od 01.07.2021 r. rozpoczął realizację działań w ramach trwałości projektu „Poprawa 

funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie 

usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”. 

„Aktywna integracja w powiecie otwockim. 

„Rodzinne drogowskazy” 

„Życiowe i zawodowe drogowskazy” 

 

Projekt „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego 

poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” był 

współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś IX Wspieranie włączenia społecznego  

i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.  

Projekt był realizowany od 01.09.2018 roku. Termin zakończenia realizacji projektu upłynął 

30.06.2021 roku. Wartość projektu - 2 613 540,17 zł, w tym dofinansowanie  2 259 937,59 zł 

oraz wkład własny powiatu - 353 602,58 zł. 

Ponadto zgodnie z wymogami Programu Powiat jest zobowiązany do zachowania trwałości 

jego efektów przez okres, co najmniej równy okresowi realizacji. Plan wydatków projektu na 

2021 rok wynosił 473 387,00 zł, natomiast wykonanie 473 326,28 zł. Realizacja projektu 

została zakończona 30.06.2021 r. Okres trwałości rozpoczął się 01.07.2021 r.  

i będzie trwał do 31.12.2024 r. Koszty w okresie zapewnienia trwałości projektu zostały 

oszacowane w łącznej kwocie 2 710 622,00 zł i będą finansowane ze środków Powiatu 

Otwockiego.  

 

Projekt „Aktywna integracja w powiecie otwockim” był współfinansowany ze środków 

EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.09.2019 r. i zakończyła 30.11.2021 r. 

Wartość projektu wyniosła 784 000 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 627 200 zł oraz wkład 

własny powiatu – 156 800 zł.  

 

Projekt „Rodzinne Drogowskazy”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX Wspieranie włączenia społecznego  

i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wartość Projektu: 583.498,68 zł, Wkład Unii 

Europejskiej: 466.718,74 zł (co stanowi 79,99% wartości Projektu) Powiat Otwocki 

zabezpieczył wkład własny w wysokości 116 779,94 zł w tym wkład finansowy 59 982,00 zł  

i niefinansowy w kwocie 56 797,94 zł w postaci udostępnienia pomieszczeń. 

 

Projekt „Życiowe i zawodowe drogowskazy”. Projekt realizowany będzie w latach 2021-

2023. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski 

Fundusz Społeczny w wysokości 584 972,52 zł. Powiat Otwocki zabezpiecza wkład własny 



 

 

na realizację projektu w wysokości 146 783,70 zł, w tym wkład finansowy 102 762,00 zł  

i niefinansowy w kwocie 44 021,70 zł w postaci udostępnienia pomieszczeń. 

 

2.4 Mieszkania chronione: 

 

W 2021 r. Powiat Otwocki nie dysponował mieszkaniami chronionymi dla pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

 

2.5 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi: 

 

Na terenie Powiatu Otwockiego w 2021 r. funkcjonował Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Otwocku przy ul. Pułaskiego 5a prowadzony przez Powiat Otwocki. Była  

to placówka wsparcia dziennego przeznaczona dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi.  

W 2021 r. z oferty placówki skorzystały 44 osób.  

W 2021 r. wydano: 

1. 54 decyzji kierujących do środowiskowego domu samopomocy i ustalających 

odpłatność za pobyt w placówce, 

2. 6 decyzje uchylające decyzje kierujące do środowiskowego domu samopomocy,  

3. 6 decyzji zmieniających, 

 

Placówka stanowiła ważny element wsparcia dla osób chorych psychicznie i ich rodzin.  

Uczestnicy brali udział w terapii indywidualnej i grupowej, nabywali umiejętności 

samoobsługi w zakresie higieny, mieli zorganizowany czas, jeździli na basen, do kina, teatru, 

brali udział w terapii zajęciowej (pracownia ceramiczna, stolarska, rękodzieła artystycznego) 

oraz imprezach plenerowych i integracyjnych. 

Uczestnictwo w tej formie rehabilitacji dało im możliwość pełnego funkcjonowania  

w społeczeństwie bez konieczności umieszczania w domu pomocy społecznej. 

 

2.5. Pomoc dla cudzoziemców: 
 

W 2021 roku nie był realizowany żaden indywidualny program integracji  

z cudzoziemcami, którzy uzyskali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą. 

2.6. Karta Polaka: 
 

Karta Polaka była dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego  

i poświadczającym uprawnienia przyznane ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. 

Przyznanie Karty Polaka następowało w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny 

wniosek osoby ubiegającej się o jej wydanie lub  jej przedstawiciela ustawowego. 

Karta Polaka mogła być wydana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa 

polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W  2021 r. zostały wypłacone świadczenia dla 9 osób posiadających Kartę Polaka  

na kwotę 83,355zł. 

 

3. Specjalistyczne poradnictwo: 
 

Zespół Poradnictwa Rodzinnego w 2021 r. realizował zadania z zakresu poradnictwa 

rodzinnego i mediacji. 

W Zespole Poradnictwa Rodzinnego w 2021 r. było zatrudnionych 4 psychologów  

(3 etaty) oraz od listopada 2022 r. 1 psycholog na podstawie umowy zlecenie wymiarze 32 

godzin. 



 

 

 

Realizacja zadań w zakresie poradnictwa rodzinnego: 

 

Poradnictwo kierowane do mieszkańców powiatu obejmowało indywidualne konsultacje  

z klientami, pomoc psychologiczną dla małżeństw, a także rodzin, w tym dla dzieci  

i młodzieży oraz interwencję kryzysową.  

Zespół Poradnictwa Rodzinnego realizował zadania w zakresie poradnictwa 

psychologicznego oraz mediacji rodzinnych. Główne obszary działań to: 

wielokierunkowa działalność w zakresie pomocy rodzinie objętej kryzysem  

(w tym sytuacje rozwodowe, doświadczanie przemocy w rodzinie), 

wsparcie rodziny w realizacji jej zadań psychospołecznych, 

wzmacnianie rodziny poprzez poprawę jakości więzi małżeńskich i rodzicielskich, 

stymulowanie do podejmowania zadań i ról rodzinnych (małżonek, rodzic, dziecko), 

praca nad usprawnianiem komunikacji w rodzinie, 

pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między członkami rodziny, 

pomoc w sytuacji kryzysu psychologicznego, 

uczenie sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem, trudnymi sytuacjami, 

wspieranie rozwoju psychicznego, określania celów życiowych i zwiększanie 

samoświadomości klienta, 

doradztwo w zakresie trudności wychowawczych na różnych etapach rozwoju dziecka, 

prowadzenie indywidualnego wsparcia dziecka, 

psychoprofilaktyka w zakresie patologii społecznej (konsultacje indywidualne, warsztaty 

psychoedukacyjne, trening umiejętności wychowawczych), 

informowanie o innych formach pomocy w zależności od potrzeb klienta, 

współpraca z instytucjami z terenu powiatu, 

Konsultacje indywidualne skupiały się wokół problemów emocjonalnych (depresja, lęki, 

zaburzenia relacji z samym sobą i otoczeniem). Najczęściej zgłaszanymi problemami 

rodzinnymi były rozwody, problem przemocy w rodzinie, kryzysy małżeńskie o różnym 

podłożu, problemy wychowawcze, problemy w nauce, a także problemy emocjonalne dzieci  

i młodzieży będące następstwem dysfunkcyjności rodziny i błędów wychowawczych 

rodziców. 

Poradnictwo psychologiczne koncentrowało się na udzielaniu pomocy w diagnozowaniu 

problemów, określaniu możliwych przyczyn, sfer, których te problemy dotyczą  

oraz wspieraniu działań, które mogłyby prowadzić do poprawy jakości życia osób 

zainteresowanych. 

       W 2021 r. odbyło się 1048 konsultacji psychologicznych dla mieszkańców Powiatu 

Otwockiego (w tym wsparcie w formie zdalnej- rozmowy telefoniczne w czasie pandemii 

koronawirusa). 

 

4. Osoby niepełnosprawne: 
 

4.1.  Rehabilitacja społeczna i zawodowa: 
 

W 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku realizowało także zadania  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitacji społecznej  

na podstawie art. 35 a  ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Celem rehabilitacji społecznej było umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwa w życiu społecznym. 

Rehabilitacja społeczna realizowana była przede wszystkim poprzez: 

1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzenie aktywności społecznej osoby 

niepełnosprawnej, 



 

 

2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, 

3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, technicznych,  

w komunikowaniu się  i dostępie do informacji, 

4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających 

integracji z osobami niepełnosprawnymi. 

Do podstawowych form rehabilitacji społecznej należało uczestnictwo w: 

1) warsztatach terapii zajęciowej,  

2) turnusach rehabilitacyjnych, jako formie aktywnej rehabilitacji, połączonej  

z elementami wypoczynku, mającej na celu przede wszystkim ogólną poprawę 

sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób 

niepełnosprawnych. 

Na podstawie sprawozdania finansowo – rzeczowego z wykorzystania środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Otwockim   

w 2021 roku wykonano: 

1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. 

W ramach realizacji zadania dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w 2021 r.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło łącznie 72 dofinansowań,  

w tym 37 dofinansowań dla dzieci i 35 dofinansowań dla opiekunów. 

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze. 

     W ramach dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                     

i środki pomocnicze zostały ogółem wypłacone dofinansowania dla 236 osób:  

w tym 36 dofinansowań zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób dorosłych,  

6 dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci, 154 dofinansowań 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób dorosłych  

oraz 40 dofinansowań zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci. 

 

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych. 

     W ramach dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych ogółem zostały wypłacone dofinansowania dla 55 osób,  

w tym 17 dofinansowań barier architektonicznych dla osób dorosłych, 15 dofinansowań 

barier technicznych dla osób dorosłych oraz 17 dofinansowań barier w komunikowaniu się,  

w tym 9 dorosłych 14 dla dzieci.  

 

4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

    W 2021 r. nie wypłacono dofinansowań w tym zakresie. 

 

5. Finansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Na terenie Powiatu Otwockiego funkcjonowały trzy  warsztaty terapii zajęciowej:  

1.  WTZ działający przy Stowarzyszeniu „Po-Godne Życie” w Józefowie przy ul. Słonecznej 

15  prowadził działalność zgodnie z umową w sprawie finansowania kosztów działalności 

WTZ określającą  ilość pracowni (6), liczbę uczestników (30) oraz liczbę etatów (9), 

2.  WTZ działający przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 prowadził działalność zgodnie  

z umową w sprawie finansowania kosztów działalności WTZ określającą  ilość pracowni 

(11), liczbę uczestników (55) oraz liczbę etatów (17,75), 

3. WTZ w Radiówku działający przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy!” z siedzibą w Duchnowie  

przy  ul. Wspólnej 46  prowadził działalność zgodnie z umową w sprawie finansowania 



 

 

kosztów działalności WTZ określającą  ilość pracowni (6), liczbę uczestników  

(26) oraz liczbę etatów (9,5). 

 

Na działalność warsztatów terapii zajęciowej wydatkowano w 2021 r. środki w wysokości 

2 675 841 zł, w tym środki PFRON w wysokości 2 408 256 zł oraz środki powiatu  

w wysokości 267 585 zł. 

 

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy z Powiatowym Urzędem   

Pracy realizowało również zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. 

Rehabilitacja zawodowa miała na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania oraz 

utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie  

jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia  zawodowego i pośrednictwa pracy. 

W ramach art. 35 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy zorganizował staże dla 1 osoby 

niepełnosprawnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 8479 zł.. 

 

Łącznie z dotacji PFRON w 2021 r. wydatkowano kwotę 3 369 705zł, w tym na zadania  

z zakresu rehabilitacji zawodowej wydatkowano kwotę 8479 zł, na zadania z rehabilitacji 

społecznej wydatkowano kwotę 961 449zł (aktywny samorząd)  i na działalność warsztatów 

terapii zajęciowej wydatkowano kwotę 2 675 841,00 zł. 

 

4.2. Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”: 

        

„Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych  obejmował w 2021 roku następujące obszary wsparcia: 

 

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, 

Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu  

dla osób z dysfunkcją narządu słuchu. 

 

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: 

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  

oraz oprogramowania, 

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

                  elektronicznego i oprogramowania, 

Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  

oraz oprogramowania, dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, 

Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  

oraz oprogramowania, dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, 

Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego, zakupionego w ramach programu. 

 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się: 

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 tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, 

Zadanie 4:pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,  

                  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej   

                  na III poziomie jakości, 

Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  

lub oprzyrządowania elektrycznego do posiadanego wózka ręcznego. 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  

dla osoby zależnej. 

 

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

 

 Program był realizowany do dnia 15.04.2021 roku. Umowy w programie zostały zawarte                                

z  75 osobami niepełnosprawnymi,  w tym: 

 Moduł I – 46  osoby, 

 Moduł II – 17 osoby. 

 

W ramach Modułu I: 

 4 osób otrzymały pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu, 

 2 osoba z dysfunkcją narządu ruchu otrzymała pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, 

 11 osób z dysfunkcją obu kończyn górnych otrzymały pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 

 3 osoby otrzymały dofinansowanie do szkoleń w zakresie nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego, 

 5 osób z dysfunkcją narządu wzroku otrzymało pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 

 2 osoby z dysfunkcją narządu słuchu otrzymały pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 

 10 osób otrzymało pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

 10 osób otrzymały pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

 1 osoba otrzymała pomoc w utrzymaniu posiadanych 2vprotez kończyn, w których 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III 

poziomie jakości, 

 5 osób otrzymało pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, 

 2 osoba otrzymała pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej. 

 

W ramach Modułu II 17 osoby otrzymały pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym. 

 

Ogółem w 2021 roku na realizację programu „Aktywny Samorząd” otrzymano z PFRON 

kwotę 466 108 zł. 

 

4.3. Moduł III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”: 
 

W ramach Modułu IV programu udzielono w 2021 roku dodatkowego wsparcia  

dla  osób niepełnosprawnych poszkodowanym na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych 



 

 

wywołanych chorobami zakaźnymi. Ze środków  Powiatu zakupiono produkty żywnościowe 

o wartości 100 000 zł,  a następnie wydane środki zostały zrefundowane przez PFRON.  

Z zakupionych produktów powstało 1 000 paczek, które zostały przekazane osobom 

niepełnosprawnym (dzieci i dorośli), wskazanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej z gmin 

Powiatu Otwockiego.   

Środki finansowe PFRON wydatkowane na realizację Modułu IV programu wyniosły                      

100 000 zł. 

                  

4.4. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 

 

W okresie od 12.07.2021 r. do 20.12.2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Otwocku realizowało Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, 

finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na który pozyskano 386.100 zł. 

Głównym celem Programu było wprowadzenie usługi asystenta jako formy 

ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 r. życia posiadających orzeczenie  

o niepełnosprawności oraz osób posiadających orzeczenia o znacznym oraz umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności. 

Usługi asystenta w szczególności polegały na pomocy asystenta w wykonywaniu 

czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, załatwianiu spraw urzędowych, 

korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)  

oraz zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej  

lub przyprowadzaniu ich z niej. 

W ramach Programu PCPR zatrudniło 17 asystentów, którzy objęli wsparciem  

40 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu. 

 

 

5. Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: 
 

Wnioski o wydanie orzeczenia: 

W  2021 roku do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku 

wpłynęło: 

1. 1041 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności, w tym: 

- w celu odpowiedniego zatrudnienia – 156 

- w celu uczestnictwa w terapii zajęciowej – 7 

- w celu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 92 

- w celu korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji – 502 

- w celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego – 37 

- w celu korzystania z karty parkingowej – 49 

- w innym celu – 9 

 

2. 189 wniosków o ustalenie niepełnosprawności,  

 

Orzeczenia: 

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia ): 

Wydano 942 orzeczenia niepełnosprawności, w tym: 

 755 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności (w tym 257 - stopień znaczny, 

308– stopień umiarkowany, 123 - stopień lekki), 

 41 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

 26 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności. 

 



 

 

Orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia ): 

Wydano 187 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym: 

 184 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 

 3 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

 0 orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności. 

 

Poza orzeczeniami Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Otwocku wydawał legitymacje osoby niepełnosprawnej. Wydano 416 legitymacji, w tym: 

 234  legitymacji dla osób niepełnosprawnych 

 182  karty parkowania dla os. niepełnosprawnych 

 

6. Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 
 

6.1 Struktura zatrudnienia: 
 

W 2021 roku Kadry prowadziły obsługę: 

 

1.  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku: 

          Ogółem przeciętna liczba zatrudnionych w 2021 r. wyniosła 42 osoby. 

- pracujący ogółem (stan na dzień 31.12.2021 r.) – 40 osób, w tym: 

 na pełnych etatach 29 osób, 

 na niepełnym etacie – 11 osób, 

- przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy – 3 osoby,  

- zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy – 2 osób. 

 

2. Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku: 

         Ogółem przeciętna liczba zatrudnionych w 2021 r. wyniosła  10 osób: 

- pracujący ogółem (stan na dzień 31.12.2021 r.) – 10 osób, w tym: 

 pełnozatrudnieni – 8 osób,  

 niepełnozatrudnieni – 2 osoby, 

- przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy – 1 osoba, 

- zwolnieni z pracy – 0 osoba. 

 

3.  Domów dla Dzieci w Otwocku: 

           Ogółem przeciętna liczba zatrudnionych w 2021 r. wyniosła 23 osoby: 

- pracujący ogółem (stan na dzień 31.12.2021 r.) – 23 osób, w tym: 

 pełnozatrudnieni – 20 osób, 

 niepełnozatrudnieni – 3 osoby, 

- przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy – 6 osób, 

- zwolnieni z pracy  – 5 osoby. 

 

4. Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli: 

          Ogółem przeciętna liczba zatrudnionych w 2021 r. wyniosła 2 pełnozatrudnione osoby 

dla których RDD jest głównym miejscem pracy. 

 

      Kadry prowadziły również akta osobowe oraz ewidencję czasu pracy i ewidencję 

urlopów,  a także innych nieobecności dla wszystkich pracowników PCPR, ŚDS, Domów  

dla Dzieci   i Rodzinnego Domu Dziecka oraz 6 dyrektorów jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej. 



 

 

 

6.2 Baza transportowa: 
 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w 2021 r. dysponowało trzema 

samochodami marki Mercedes, Renault Trafic i Opel, które służyły do celów służbowych 

wszystkich podległych placówek (oprócz DPS w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17  

i Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku).  

 

W 2021 r. przebieg kilometrów poszczególnych samochodów przedstawiał się 

następująco: 

 

 

          

2021   WOT CF81  WOT WT48 WOT RAZEM 

      27028   

          

LISTIOPAD 1292 1557 569 3418 

2020         

          

GRUDZIEŃ 1552 2040 1813 5405 

2020         

STYCZEŃ 1304 1698 1687 4689 

          

LUTY 1808 2074 2799 6681 

          

MARZEC 1475 2320 2534 6329 

          

KWIECIEŃ 1512 1880 2309 5701 

          

MAJ 1804 2177 2958 6939 

          

CZERWIEC 1164 2830 2565 6559 

          

LIPIEC 2436 1051 3560 7047 

          

SIERPIEŃ 2630 2926 290 5846 

          

WRZESIEŃ 2228 2761 3299 8288 

          

PAŻDZIERN 2363 2575 2814 7752 

          

          

RAZEM 21568 25889 27197 74654 
 

7. Finanse: 
 

W dziale księgowości była prowadzona obsługa finansowo – księgowa jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Otwockiego, tj.: 



 

 

 

Dział 852, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej: 

 Dom Pomocy Społecznej w Karczewie, ul. Anielin 1 

 Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku, ul. Zagłoby 8, 

 Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej 17. 
 

     2.Dział 852, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia: 

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku. 

 

3.Dział 852, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 
 

     4.Dział 855, rozdział 85504 – Placówka wsparcia dziennego: 

 

 Ognisko Wychowawcze „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku, 

 PCPR – realizacja Programu Dobry Start 

 

5.  Dział 855 Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze: 

 Domy dla Dzieci w Otwocku, 

 PCPR – kontynuacja nauki dla wychowanków opuszczających placówki 

opiekuńczo – wychowawcze oraz realizacja Programu Rodzina 500+ dla dzieci 

umieszczonych  w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku, 

Domach Dla Dzieci w Otwocku oraz w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli. 

 Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli. 
 

Dział księgowości prowadził obsługę finansowo – księgową niżej wymienionych zadań 

(określonych zgodnie z klasyfikacją budżetową (rozdziałem), tj.: 

1. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dzieci w placówkach: Domy 

dla Dzieci w Otwocku i Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli), 

2. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, 

3. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, 

4. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, 

5. Rozdział 85295 – Pozostała działalność, 

6. Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

7. Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Karta Polaka. 

8. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - Ognisko Wychowawcze „Świder” oraz PCPR 

realizacja programu „Dobry start”  

9. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, w tym program ,,Asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”, wkład własny w projekcie „Aktywna 

Integracja w Powiecie Otwockim”  oraz realizacja Programu Rodzina 500+, 

10. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,  

w tym realizacja Programu Rodzina 500+, 

11. Rozdział 85595 -  Pozostała działalność, 

 

Dla w/w zadań prowadzona była pełna obsługa finansowo – księgowa, tj.: plany, 

ewidencja, płace, listy świadczeń, sprawozdawczość, bilans. 

 



 

 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku prowadziło obsługę finansowo 

– księgową pozabudżetowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych - rozdział 85324. 

 

W 2021 r. w jednostkach pomocy społecznej Powiatu Otwockiego zrealizowano niżej 

wymienione dochody i wydatki: 

         

Łączny plan dochodów budżetowych po zmianach wszystkich w/w jednostek wynosił 

5.430.569,00 zł i został zrealizowany w wysokości 5.447.373,25 zł,  

co stanowi 100,31%. Dochody zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym  

do planowanych wartości, co w układzie rozdziałów oraz w podziale na poszczególne 

jednostki organizacyjne przedstawiają załączniki  Nr 1 i Nr 1a do niniejszego sprawozdania. 

Łączny plan wydatków budżetowych po zmianach wszystkich jednostek 

organizacyjnych wynosił 18.825.900,00 zł i został zrealizowany w wysokości  17.646.024,03  

zł, co stanowi 93,73 %. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym  

do planowanych wartości, co w układzie rozdziałów oraz w podziale  

na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawiają załączniki  Nr 2, 2a   

do niniejszego sprawozdania. 

W 2021 r. wydatkowano ze środków PFRON – algorytm łączną kwotę 3.453.919,15 

zł, w tym na realizację zadań 3.369.677,22 zł i 84.241,93 zł na obsługę. Ponadto PCPR 

realizowało w 2021 r. dodatkowe środki na programy PFRON  pozyskane  

przez PCPR ( ust.9 załącznika Nr 3 do niniejszego sprawozdania). 

Łączna wartość pozyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w 2021 r. 

zewnętrznych środków finansowych i rzeczowych wynosi 1.904.251,12 zł, co szczegółowo 

przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. 

 

8.  Wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. 

 
1. Rozwój specjalistycznego poradnictwa. 

2. Realizacja  działań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie  oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

3. Rozwój ekonomii społecznej. 

4. Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z 

terenu Powiatu Otwockiego. 

5. Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych wykluczonych, bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację społeczno – zawodową. 

6. Realizacja projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej: 

  1) „Rodzinne Drogowskazy” 
2) „Życiowe i zawodowe drogowskazy” 

7. Realizacja działań w ramach trwałości projektu „Poprawa funkcjonowania osób 

niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych 

świadczonych w formie wsparcia dziennego”. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 

do sprawozdania z wykonania budżetu na 

31.12.2021 r. 

 

Plan i wykonanie dochodów budżetowych jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej 

Powiatu Otwockiego na 31.12.2021 roku - w szczegółowości rozdziałów klasyfikacji 

budżetowej 

 

Dział Rozdział Jednostka 

Plan 
dochodów po 
zmianach na 
31.12.2021 r. 

Wykonanie 
dochodów na 
31.12.2021 r. 

% 
realizacji 

852   Pomoc społeczna 5 424 719,00 5 437 709,11 100,24% 

  85202 Domy pomocy społecznej 5 106 915,00 5 118 944,61 100,24% 

  1 
Dom Pomocy Społecznej 
"Anielin" w Karczewie 

1 640 084,00 1 647 473,08 100,45% 

  2 
Dom Pomocy Społecznej w 
Otwocku ul. Konopnickiej 

1 814 354,00 1 815 389,84 100,06% 

  3 
Dom Pomocy Społecznej 
"Wrzos"             w Otwocku  

1 652 477,00 1 656 081,69 100,22% 

  85203 Ośrodki wsparcia 204,00 211,62 103,74% 

  1 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

204,00 211,62 103,74% 

  85218 
Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie 

317 600,00 317 911,48 100,10% 

  1 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

317 600,00 317 911,48 100,10% 

  85295 Pozostała działalność 0,00 641,40 0,00% 

  1 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

0,00 641,40 0,00% 

855   Rodzina 5 850,00 9 664,14 165,20% 

  85508 Rodziny zastępcze 1 637,00 1 649,47 100,76% 

  1 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

1 637,00 1 649,47 100,76% 

  85510 
Działalność placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych 

4 213,00 8 014,67 190,24% 

  1 
Domy dla Dzieci w 
Otwocku 

181,00 187,54 103,61% 

  2 
Rodzinny Dom Dziecka w 
Podbieli 

3 300,00 4 059,28 123,01% 

  3 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

331,00 345,49 104,38% 

  4 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie - 
działalność Domu dla 
Dzieci Nr 1, 2 i 3 

401,00 3 422,36 853,46% 

  
  Razem dochody 5 430 569,00 5 447 373,25 100,31% 

     
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1a 

do sprawozdania z wykonania budżetu na 

31.12.2021 r. 

 

 

Zestawienie dochodów zrealizowanych przez jednostki organizacyjne Pomocy Społecznej 

Powiatu Otwockiego na 31.12.2021 roku 
 

 

Lp Jednostka Plan dochodów Wykonanie % 

1 Domy dla Dzieci w Otwocku 181,00 187,54 103,61% 

2 
Rodzinny Dom Dziecka w 
Podbieli 

3 300,00 4 059,28 123,01% 

3 
Dom Pomocy Społecznej 
"Anielin" w Karczewie 

1 640 084,00 1 647 473,08 100,45% 

4 
Dom Pomocy Społecznej w 
Otwocku ul. Konopnickiej 

1 814 354,00 1 815 389,84 100,06% 

5 
Dom Pomocy Społecznej 
"Wrzos"             w Otwocku  

1 652 477,00 1 656 081,69 100,22% 

6 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 

319 568,00 320 547,84 100,31% 

7 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie - działalność Domu dla 
Dzieci Nr 1, 2 i 3 

401,00 3 422,36 853,46% 

8 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

204,00 211,62 103,74% 

  Razem 5 430 569,00 5 447 373,25 100,31% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 2 

do sprawozdania z wykonania budżetu na  

31.12.2021 r. 

 

Plan i wykonanie wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej 

Powiatu Otwockiego na 31.12.2021 roku  z uwzględnieniem źródeł finansowania wydatków, 

w szczegółowości rozdziałów klasyfikacji budżetowej 

Dzi
ał 

Rozdzi
ał 

Jednostka 

Plan 
wydatków z 

dotacji 
celowych,   
dotacji na 
zad. zlec. 
Wojewody 

Mazowieckie
go, 

subwencji, 
środków Unii 
Europejskiej 

oraz 
Funduszu 

Przeciwdział
ania COVID-

19 na 
31.12.2021 r. 

Wydatki 
finansowane 

z dotacji 
celowych,   
dotacji na 
zad. zlec. 
Wojewody 

Mazowieckie
go, 

subwencji, 
środków Unii 
Europejskiej 

oraz 
Funduszu 

Przeciwdział
ania COVID-

19 na 
31.12.2021 r. 

Plan 
wydatkó

w ze 
środków 
Powiatu 

Otwockie
go             
na 

31.12.202
1 r. 

Wydatki 
finansowa

ne z 
budżetu 
Powiatu 

Otwockie
go           

31.12.202
1 r. 

Razem 
plan 

wydatkó
w po 

zmianac
h na 

31.12.20
21 r. 

Razem 
wykona

nie 
wydatkó

w na 
31.12.20

21 r. 

% 
realiza

cji 

851   Ochrona zdrowia  21 400,00 20 199,60 0,00 0,00 
21 

400,00 
20 

199,60 
94,39% 

  

85156 
Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne  

21 400,00 20 199,60 0,00 0,00 
21 

400,00 
20 

199,60 
94,39% 

1 
Domy dla Dzieci w 
Otwocku 

7 980,00 7 979,40 0,00 0,00 7 980,00 7 979,40 99,99% 

2 
Rodzinny Dom 
Dziecka w Podbieli 

5 246,00 4 798,80 0,00 0,00 5 246,00 4 798,80 91,48% 

3 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie - 
działalność Domu 
dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 

8 174,00 7 421,40 0,00 0,00 8 174,00 7 421,40 90,79% 

852   Pomoc społeczna 3 101 204,00 2 704 906,16 
8 905 

161,00 
8 393 

067,79 
12 006 
365,00 

11 097 
973,95 

92,43% 

  85202 
Domy Pomocy 
Społecznej 

905 932,00 905 929,88 
5 653 

856,00 
5 544 

866,19 
6 559 

788,00 
6 450 

796,07 
98,34% 

  1 
Dom Pomocy 
Społecznej "Anielin" 
w Karczewie 

251 311,00 251 311,00 
1 825 

808,00 
1 779 

630,91 
2 077 

119,00 
2 030 

941,91 
97,78% 

  2 

Dom Pomocy 
Społecznej w 
Otwocku           ul. 
Konopnickiej 

369 710,00 369 708,86 
1 975 

601,00 
1 970 

748,80 
2 345 

311,00 
2 340 

457,66 
99,79% 

  3 
Dom Pomocy 
Społecznej "Wrzos"                      
w Otwocku  

284 911,00 284 910,02 
1 852 

447,00 
1 794 

486,48 
2 137 

358,00 
2 079 

396,50 
97,29% 

  85203 Ośrodki wsparcia 865 774,00 860 432,33 50 000,00 50 000,00 
915 

774,00 
910 

432,33 
99,42% 

  1 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

865 774,00 860 432,33 50 000,00 50 000,00 
915 

774,00 
910 

432,33 
99,42% 

  85218 
Powiatowe Centra 
Pomocy Rodzinie 

0,00 0,00 
2 451 

618,00 
2 355 

881,90 
2 451 

618,00 
2 355 

881,90 
96,09% 

  1 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

0,00 0,00 
2 451 

618,00 
2 355 

881,90 
2 451 

618,00 
2 355 

881,90 
96,09% 

  85295 
Pozostała 
działalność 

1 329 498,00 938 543,95 
749 

687,00 
442 

319,70 
2 079 

185,00 
1 380 

863,65 
66,41% 

  1 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

0,00 0,00 5 736,00 3 256,00 5 736,00 3 256,00 56,76% 



 

 

  2 

PCPR "Aktywna 
Integracja w 
Powiecie Otwockim" 
UE 

401 369,00 367 836,90 0,00 0,00 
401 

369,00 
367 

836,90 
91,65% 

  3 
PCPR "Rodzinne 
Drogowskazy" UE 

309 839,00 132 550,86 29 991,00 27 534,66 
339 

830,00 
160 

085,52 
47,11% 

  4 

PCPR "Poprawa 
funkcjonowania 
osób 
niesamodzielnych z 
terenu powiatu 
otwockiego poprzez 
uruchomienie usług 
socjalnych 
świadczonych w 
formie wsparcia 
dziennego" UE+BP 

430 637,00 430 576,28 42 750,00 42 750,00 
473 

387,00 
473 

326,28 
99,99% 

  5 

PCPR  TRWAŁOŚĆ 
PROJEKTU 
"Poprawa 
funkcjonowania 
osób 
niesamodzielnych z 
terenu powiatu 
otwockiego poprzez 
uruchomienie usług 
socjalnych 
świadczonych w 
formie wsparcia 
dziennego"  

0,00 0,00 
656 

786,00 
358 

995,59 
656 

786,00 
358 

995,59 
54,66% 

  6 
PCPR "Życiowe i 
Zawodowe 
Drogowskazy" UE 

187 653,00 7 579,91 14 424,00 9 783,45 
202 

077,00 
17 

363,36 
8,59% 

853   
Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 
społecznej 

354 656,00 354 648,78 0,00 0,00 
354 

656,00 
354 

648,78 
100,00

% 

  85321 
Zespoły do spraw 
orzekania o 
niepełnosprawności  

274 301,00 274 293,78 0,00 0,00 
274 

301,00 
274 

293,78 
100,00

% 

  1 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

274 301,00 274 293,78 0,00 0,00 
274 

301,00 
274 

293,78 
100,00

% 

  85395 
Pozostała 
działalność 

80 355,00 80 355,00 0,00 0,00 
80 

355,00 
80 

355,00 
100,00

% 

  1 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

80 355,00 80 355,00 0,00 0,00 
80 

355,00 
80 

355,00 
100,00

% 

855   Rodzina 1 001 198,00 984 434,08 
5 442 

281,00 
5 188 

767,62 
6 443 

479,00 
6 173 

201,70 
95,81% 

  85504 Wspieranie rodziny 0,00 0,00 
385 

549,00 
349 

246,79 
385 

549,00 
349 

246,79 
90,58% 

  1 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

0,00 0,00 
385 

549,00 
349 

246,79 
385 

549,00 
349 

246,79 
90,58% 

  85508 Rodziny zastępcze 506 859,00 505 930,21 
1 583 

720,00 
1 510 

740,43 
2 090 

579,00 
2 016 

670,64 
96,46% 

  1 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

506 859,00 505 930,21 
1 519 

060,00 
1 446 

080,54 
2 025 

919,00 
1 952 

010,75 
96,35% 

  2 

PCPR "Aktywna 
Integracja w 
Powiecie Otwockim" 
wkład własny 
Powiatu Otwockiego 

0,00 0,00 64 660,00 64 659,89 
64 

660,00 
64 

659,89 
100,00

% 

  85510 

Działalność 
placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych 

494 339,00 478 503,87 
3 409 

254,00 
3 268 

939,40 
3 903 

593,00 
3 747 

443,27 
96,00% 

  1 
Domy dla Dzieci w 
Otwocku 

32 342,00 32 341,32 
1 204 

408,00 
1 198 

819,01 
1 236 

750,00 
1 231 

160,33 
99,55% 

  2 
Rodzinny Dom 
Dziecka w Podbieli 

0,00 0,00 
487 

790,00 
451 

289,19 
487 

790,00 
451 

289,19 
92,52% 

  3 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

430 893,00 424 216,99 
195 

426,00 
144 

203,20 
626 

319,00 
568 

420,19 
90,76% 



 

 

  4 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie - 
działalność Domu 
dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 

31 104,00 21 945,56 
1 521 

630,00 
1 474 

628,00 
1 552 

734,00 
1 496 

573,56 
96,38% 

  85595 
Pozostała 
działalność 

0,00 0,00 63 758,00 59 841,00 
63 

758,00 
59 

841,00 
93,86% 

  1 
Domy dla Dzieci w 
Otwocku 

0,00 0,00 33 222,00 33 222,00 
33 

222,00 
33 

222,00 
100,00

% 

  2 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

0,00 0,00 19 463,00 16 022,00 
19 

463,00 
16 

022,00 
82,32% 

  3 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie - 
działalność Domu 
dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 

0,00 0,00 11 073,00 10 597,00 
11 

073,00 
10 

597,00 
95,70% 

    Razem  4 478 458,00 4 064 188,62 
14 347 
442,00 

13 581 
835,41 

18 825 
900,00 

17 646 
024,03 

93,73% 

 

 

 

Załącznik Nr 2a 

do sprawozdania z wykonania budżetu na 

31.12.2021 r. 

 

Zestawienie wydatków zrealizowanych przez jednostki organizacyjne Pomocy Społecznej 

Powiatu Otwockiego na 31.12.2021 roku 
 

 

Lp Jednostka 
Plan 

wydatków 
Wykonanie % 

1 Domy dla Dzieci w Otwocku 1 277 952,00 1 272 361,73 99,56% 

2 
Rodzinny Dom Dziecka w 

Podbieli 
493 036,00 456 087,99 92,51% 

3 
Dom Pomocy Społecznej 

"Anielin" w Karczewie 
2 077 119,00 2 030 941,91 97,78% 

4 
Dom Pomocy Społecznej w 
Otwocku, ul. Konopnickiej 

2 345 311,00 2 340 457,66 99,79% 

5 
Dom Pomocy Społecznej 

"Wrzos"             w Otwocku 
2 137 358,00 2 079 396,50 97,29% 

6 
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 
8 007 369,00 7 041 753,95 87,94% 

7 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie - działalność Domu dla 

Dzieci Nr 1, 2 i 3 
1 571 981,00 1 514 591,96 96,35% 

8 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
915 774,00 910 432,33 99,42% 

 
Razem 18 825 900,00 17 646 024,03 93,73% 

 

 



 

 

Załącznik Nr 3 

do sprawozdania z działalności PCPR 

w 2021r.  
 

Pozyskane przez PCPR w Otwocku w 2021 r. zewnętrzne środki finansowe i rzeczowe 

można pogrupować na sześć n/w kategorii: 

 

1. Środki Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w łącznej wysokości 584 972,52 zł, 

2. Dodatkowe dotacje Wojewody Mazowieckiego z budżetu Państwa i Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie działalności Domów Pomocy 

Społecznej w łącznej wysokości 118 600,00 zł, w tym 12 900,00 zł dla DPS 

Moniuszki, 

3. Dodatkowe dotacje Wojewody Mazowieckiego na finansowanie działalności 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 

24 470,00 zł, 

4. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 

dodatkowych programów (poza algorytmem) w łącznej wysokości 760 315,37 zł, 

5. Środki z Funduszu Solidarnościowego na program ”Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” 386 100,00 zł, 

6. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego 29 793,23 zł na dokształcenie kadry 

PCPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Otwocku 

Małgorzata Woźnicka 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu  

Krzysztof Szczegielniak 
 


