SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OTWOCKU
W 2010 ROKU
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Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362. z późn. zm.) do zadań własnych powiatu w zakresie pomocy
społecznej naleŜą:

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. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pienięŜnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w niej dzieci oraz wypłacanie
wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej
opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
4. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków
adopcyjno – opiekuńczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci
i młodzieŜy, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a takŜe
tworzenie i wdraŜanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
5. Pokrywanie

kosztów

utrzymania

dzieci

z

terenu

powiatu,

umieszczonych

w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych,
równieŜ na terenie innego powiatu;
6. Przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze typu
rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąŜy, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne
ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieŜowe ośrodki
socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze.
7. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do
Ŝycia, młodzieŜy opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze typu
rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąŜy, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne
ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieŜowe ośrodki
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socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze,
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze;
8. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, mających trudności w integracji ze środowiskiem;
9. Prowadzenie

i

rozwój

infrastruktury

domów

pomocy

społecznej

o

zasięgu

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
10. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niŜ jednej gminy oraz
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąŜy, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
11. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
12. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
13. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
14. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu powiatu;
15. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych;
16. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
równieŜ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
17. Sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;
18. Utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie
środków na wynagrodzenia pracowników.

Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy społecznej do zadań z zakresu administracji rządowej ,
realizowanych przez powiat naleŜy:
1. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za
te osoby składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
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 Ŝycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia;
4. Udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
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5. Finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz
w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców;
6. Realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie
realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno –
opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2010r. wpłynęła korespondencja
w ilości 4573 szt.
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu naleŜy
zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki
rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno –
opiekuńczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieŜy, w tym placówek
wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a takŜe tworzenie i wdraŜanie programów
pomocy dziecku i rodzinie”.
Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej moŜe być
umieszczone w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu:
a) interwencyjnego
b) rodzinnego
c) socjalizacyjnego
Całodobowa placówka opiekuńczo – wychowawcza łącząc działania interwencyjne,
socjalizacyjne i inne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przyjmuje formę placówki
wielofunkcyjnej.
Na terenie powiatu otwockiego funkcjonują następujące całodobowe placówki
opiekuńczo – wychowawcze:
1. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie przy ul. Piłsudskiego 22 – placówka
socjalizacyjna,
2. Dom Dziecka – Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku przy ul.
Komunardów 10 – placówka socjalizacyjna,
3. Dom Dziecka Nr 14 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2 – placówka socjalizacyjna,
4. Ognisko Wychowawcze „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku przy ul.
Mickiewicza 43/47 – placówka wsparcia dziennego,
5. Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14 – placówka rodzinna,
6. Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli – placówka rodzinna.
Do całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych dzieci kierowane są na
podstawie postanowienia sądu.
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Skierowanie do placówki opiekuńczo – wychowawczej wydaje starosta powiatu na
terenie którego znajduje się placówka opiekuńczo – wychowawcza lub osoba przez niego
upowaŜniona.
W 2010r. wydano 23 skierowania do całodobowych placówek opiekuńczo –
wychowawczych, z tego 4 skierowania dla dzieci pochodzących z terenu innych powiatów.

Tabela: Liczba skierowań wydanych w 2010r. do poszczególnych placówek opiekuńczo –
wychowawczych.

Nazwa placówki

Ilość skierowań

Dom Dziecka – Integracyjne Centrum

3

Opieki i Wychowania „13” w Otwocku
Dom Dziecka Nr 14 w Otwocku

2

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

9

w Józefowie
Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku

1

Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli

8

Ogółem:

23

Całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze funkcjonujące na terenie powiatu
zapewniają dzieciom potrzeby opiekuńczo – bytowe, zgodnie ze standardami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie
placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).
Do końca 2010r. placówki osiągnęły wymagane przepisami standardy w zakresie opieki
i wychowania.
Placówki opiekuńczo – wychowawcze stanowią waŜny element systemu opieki nad
dzieckiem i rodziną w powiecie otwockim.
W 2010r. została utworzona druga w powiecie placówka rodzinna – Rodzinny Dom Dziecka
w Podbieli, przeznaczona dla 8 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.

Powiat otwocki zleca zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu
środowiskowego ogniska wychowawczego, jako placówki wsparcia dziennego o zasięgu
ponadgminnym. W/w zadanie w 2010r. było realizowane przez „Caritas” Diecezji Warszawsko
– Praskiej. W 2010 r. na realizację w/w zadania powiat przeznaczył dotację w wysokości 30 000
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zł. Z tej formy opieki w 2010 r. skorzystało 30 dzieci. Placówka w Otwocku przy ul. Ługi 58A
zapewniała wyŜywienie, pomoc przy odrabianiu lekcji, rozwijanie zainteresowań, udział
w

róŜnorodnych

zajęciach

sportowych

i

rekreacyjnych,

udział

w

programach

psychoedukacyjnych.

Zgodnie z art. 19 ust. 5 powołanej wyŜej ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych
powiatu naleŜy „ pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych
w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, równieŜ
na terenie innego powiatu”.
W przypadku, gdy powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie posiada
miejsca w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej albo rodzinie zastępczej,
występuje do powiatu prowadzącego tego typu placówkę albo rodzinę zastępczą z prośbą
o przyjęcie dziecka. Powiat ma obowiązek przyjąć to dziecko, jeśli dysponuje wolnym
miejscem.
Powiat, na terenie którego funkcjonuje rodzina zastępcza lub całodobowa placówka
opiekuńczo – wychowawcza zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka przed jego umieszczeniem w pierwszej formie opieki zastępczej nad
dzieckiem, porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na jego utrzymanie.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce ustala starosta i ogłasza do dnia
31 marca danego roku w dzienniku urzędowym danego województwa.
Zgodnie z art. 6 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej „średni miesięczny koszt utrzymania
w domu pomocy społecznej lub całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej oznacza
kwotę rocznych kosztów działalności domu lub całodobowej placówki opiekuńczo –
wychowawczej wynikającą z utrzymania mieszkańców lub dzieci, z roku poprzedniego, bez
kosztów inwestycyjnych, wydatków bieŜących na remonty i zakupy związane z realizacją
programu naprawczego, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budŜetowej na dany rok kalendarzowy,
podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców
w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu lub placówce”.
Zgodnie z zarządzeniem nr 17/2010 Starosty Otwockiego z dnia 11 marca 2010 r. średni
miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
znajdujących się na terenie powiatu otwockiego w 2010 r. kształtował się następująco:

Tabela: Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych w 2010 r.
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Nazwa placówki

Koszt w 2010r. w zł

Dom Dziecka – Integracyjne Centrum Opieki i

3 814,04

Wychowania „13” w Otwocku
Dom Dziecka Nr 14 w Otwocku

3 293, 99

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

3 735,94

w Józefowie
Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku

2 187,15

W 2010 r. powiat otwocki zawarł 4 porozumienia w sprawie pokrycia wydatków na
utrzymanie dziecka pochodzącego z terenu innego powiatu w całodobowej placówce opiekuńczo
– wychowawczej i 3 porozumienie dotyczące ponoszenia przez powiaty wydatków na
utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.
W 2010 r. w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych
powiatów było umieszczonych 5 dzieci pochodzących z terenu powiatu otwockiego.
W 2010 r. w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów było
umieszczonych 2 dzieci pochodzących z terenu powiatu otwockiego.
Wg stanu na dzień 31.12.2010 r. w całodobowych placówkach opiekuńczo –
wychowawczych znajdujących się na terenie powiatu otwockiego przebywało 43 wychowanków
pochodzących z terenu innych powiatów.
Wg stanu na dzień 31.12.2010 r. w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie
powiatu otwockiego przebywało 13 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów.

Zgodnie z art. 19 ust. 10 powołanej wyŜej ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych
pomocy społecznej naleŜy „prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób”.
Osoba, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
nie moŜe samodzielnie funkcjonować w codziennym Ŝyciu, a gmina nie jest w stanie zapewnić
jej usług opiekuńczych, ma prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Na terenie powiatu otwockiego funkcjonują n/w domy pomocy społecznej:
1. Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku ul. Zagłoby 8/10 dla osób w podeszłym
wieku,
2. Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie,
3. Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie przy ul. Anielin 1 dla osób przewlekle
psychicznie chorych
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4. Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie – placówka prowadzona przez Koło w Otwocku
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na zlecenie
powiatu.
W domach pomocy społecznej przebywają 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 01.01.2004 r. powiat otrzymuje
dotację na kaŜdego mieszkańca z budŜetu wojewody (dotacja w 2010 r. wynosiła 1747 zł
miesięcznie).
W stosunku do osób umieszczonych po 01.01.2004 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.
zm.). Decyzję o skierowaniu do konkretnego domu pomocy społecznej oraz decyzję
o odpłatności wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby w dniu jej
kierowania do placówki.
Decyzję o umieszczeniu wydaje starosta powiatu, na terenie którego znajduje się dom
pomocy społecznej.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej ustala
starosta i ogłasza w dzienniku urzędowym danego województwa w terminie do dnia
31 marca danego roku.
Zgodnie z zarządzeniem nr 18/2010 Starosty Otwockiego z dnia 11 marca 2010 r,. średni
miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu
otwockiego w 2010 r. kształtował się następująco:
Nazwa DPS

Koszt w 2010r. w zł

Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku,

2 524,35

ul. Zagłoby 8/10
Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w

2 692, 36

Karczewie,
ul. Anielin 1
Dom Pomocy Społecznej w Otwocku,

2 284,97

ul. Konopnickiej 17
Dom Pomocy Społecznej w Otwocku,

2 082,46

ul. Moniuszki 41

Wszystkie domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu posiadają
zezwolenie wojewody na prowadzenie placówek na czas nieokreślony. W 2010 r. Dom Pomocy
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Społecznej w Karczewie przy ul. Anielin 1 został przekształcony w placówkę dla osób
przewlekle psychicznie chorych.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 powołanej wyŜej ustawy o pomocy społecznej do zadań
własnych powiatu naleŜy „ prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej”.
Powiat otwocki powyŜsze zadanie zleca „Caritas” Diecezji Warszawsko – Praskiej.
W 2010 r. na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12
powiat przekazał dotację w wysokości 60 000 zł.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku jest placówką całodobową, przeznaczoną
dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dotkniętych przemocą. Działania podejmowane
przez placówkę mają na celu przezwycięŜenie przez osobę trudności i jej Ŝyciowe
usamodzielnienie. Placówka oferuje poradnictwo prawne, psychologiczne, telefon zaufania,
całodzienne wyŜywienie, miejsce w hostelu.
W 2010r. w placówce przebywały 23 rodziny, głównie z powodu stosowania wobec nich
przemocy ze strony rodziny, męŜów, konkubentów.

Zgodnie z art. 19 ust. 14 powołanej wyŜej ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych
pomocy społecznej naleŜy „szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej
z terenu powiatu”.
W 2010 r. dofinansowano doskonalenie zawodowe jednej osoby z kadry pomocy społecznej
-studia podyplomowe w zakresie socjoterapii.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej do zadań powiaty naleŜy:
„organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pienięŜnej na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia
z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania
niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym”.
W 2010 r. pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku znajdowały
się 73 rodziny zastępcze.
Na terenie powiatu otwockiego funkcjonuje zawodowa niespokrewniona z dzieckiem
rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego. Dziecko moŜe przebywać w niej przez
rok, a w szczególnych przypadkach czas pobytu moŜe być przedłuŜony o kolejne 3 miesiące.
W czasie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, sąd rodzinny reguluje jego sytuację prawną.
W 2010r. w w/w rodzinie zastępczej przebywało 5 dzieci.
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Powiat otwocki dysponuje takŜe dwoma zawodowymi niespokrewnionymi z dzieckiem
specjalistycznymi rodzinami zastępczymi, które sprawują opiekę nad 4 niepełnosprawnych
dzieci.
Łącznie rodziny zastępcze w 2010 r. objęły opieką 95 dzieci pozbawionych całkowitej
lub częściowej opieki rodziców. Spośród wychowanków rodzin zastępczych 22 dzieci jest
uprawnionych do pobierania renty rodzinnej, 13 otrzymuje alimenty, a 11 dzieci jest
uprawnionych do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego.
Wszystkie rodziny zastępcze ustanowione zostały na podstawie postanowienia sądu.
Zdecydowaną większość rodzin zastępczych stanowią rodziny spokrewnione z dzieckiem
(57, w których przebywało 71 dzieci). Kolejną kategorią są rodziny zastępcze niespokrewnione
z dzieckiem (13, w których przebywało 15 dzieci).
W 2010 r. 18 wychowanków rodzin zastępczych osiągnęło pełnoletniość i zostało
9usamodzielnionych. Jeden pełnoletni wychowanek pozostał w rodzinie zastępczej na
dotychczasowych zasadach do czasu ukończenia szkoły, w której osiągnął pełnoletność.
W 2010 r. sąd ustanowił 6 rodzin zastępczych dla 8 dzieci, z tego 1 rodzinę
niespokrewnioną z dzieckiem.
W 2010 r. sąd rozwiązał 2 rodziny zastępcze dla 4 dzieci. Troje dzieci umieszczonych
w pogotowiu rodzinnym, zgodnie z postanowieniem sądu, zostało umieszczonych w rodzinach
adopcyjnych. Jedna rodzina zastępcza zmieniła miejsce zamieszkania i osiedliła się na terenie
innego powiatu.

Pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w 2010 r. znajdowało się:
 45 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywa po 1 dziecku,
 10 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywa po 2 dzieci,
 2 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, w których przebywa po 3 dzieci,
 12 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, w których przebywa 1 dziecko,
 1 rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem, w której przebywa 3 dzieci,
 1 zawodowa rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia
rodzinnego, w której przebywa 5 dzieci,
 2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem specjalistyczne rodziny zastępcze, w których
przebywa 4 dzieci.
Rodziny znajdujące się pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
zamieszkują na terenie 8 gmin:
 4 rodziny zastępcze z Gminy Kołbiel;
 6 rodzin zastępczych z Gminy Wiązowna (w tym pogotowie rodzinne);
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 3 rodziny zastępcze z Gminy Celestynów;
 11 rodzin zastępczych z Gminy Karczew;
 5 rodzin zastępczych z Gminy Józefów;
 5 rodzin zastępczych z Gminy Sobienie Jeziory;
 37 rodzin zastępczych z Gminy Otwock (w tym 2 rodziny specjalistyczne);
 1 rodzina zastępcza z Gminy Osieck.

W 2010r. wydano:
1. 9 decyzji przyznających comiesięczną pomoc pienięŜną na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej;
2. 36 decyzji zmieniających wysokość comiesięcznej pomocy pienięŜnej na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej;
3. 19 decyzji uchylających przyznanie pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej;
4. 5 decyzji przyznających jednorazową pomoc pienięŜną z tytułu przyjęcia dziecka do
rodziny zastępczej;
5. 8 decyzji orzekających zwrot nienaleŜnie pobranego świadczenia;
6. 4 decyzje przyznające pomoc losową.
Wszystkie świadczenia pienięŜne przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej
poprzedzonej przeprowadzonym wywiadem środowiskowym w miejscu zamieszkania
rodziny zastępczej.
W 2010 r. przeprowadzono 269 wywiadów środowiskowych.
Zgodnie z art. 79 ustawy o pomocy społecznej rodzice biologiczni dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych, którzy nie płacą alimentów zobowiązani są do ponoszenia
odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
Na podstawie wywiadów środowiskowych określających sytuację materialną oraz
zdrowotną rodziców biologicznych w 2010 r. wydano 11 decyzji zwalniających z ponoszenia
odpłatności i 2 decyzje o odstąpieniu z urzędu.
PCPR współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej pod kątem przeprowadzania
wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania rodziców biologicznych.
W wielu przypadkach rodzice biologiczni dzieci nie chcą lub nie mogą sprawować
bezpośredniej opieki z powodu trudnej sytuacji materialnej, finansowej, braku odpowiednich
warunków mieszkaniowych oraz zjawisk patologicznych występujących w rodzinie tj.
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alkoholizm, bezrobocie, narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych.
Są to rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne nie umiejące poradzić sobie w rozwiązywaniu
trudności Ŝyciowych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zajmuje się szeroko pojętą pracą na
rzecz dziecka i rodziny. Od 2007 r. PCPR prowadzi kampanię lokalną pn. „Rodzina zastępcza
– szansą dla dziecka”.
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej do zadań powiatu naleŜy:
„przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom
opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego
i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, rodziny zastępcze
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno –
wychowawcze,

specjalne ośrodki

wychowawcze,

młodzieŜowe ośrodki

socjoterapii

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze, mających braki w
przystosowaniu się”.
Pełnoletnim wychowankom przysługują n/w rodzaje świadczeń:
1. Przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie (od 100% do 400% kwoty
1647 zł. w zaleŜności od typu placówki oraz czasu pobytu);
2. Pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki w wysokości 30% kwoty 1647 zł;
3. Pomoc na zagospodarowanie w wysokości do 300% kwoty 1647 zł (jest przyznawana
przez powiat, na terenie którego osiedlił się pełnoletni wychowanek).
I.

Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia następuje w formie decyzji
administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. W 2010 r. zostało
łącznie przeprowadzonych 120 wywiadów.

II.

W 2010 r. zostały wydane następujące decyzje administracyjne:
1. Przyznanie pomocy na usamodzielnienie, łącznie: 14 decyzji, w tym 13 decyzji dla
osób opuszczających rodziny zastępcze oraz 1 decyzja dla osoby opuszczającej
placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
2. Przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki, łącznie: 16 decyzji, w tym: 10 decyzji
dla osób opuszczających rodziny zastępcze oraz 6 decyzji dla osób opuszczających
placówki opiekuńczo-wychowawcze.
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3. Przyznanie pomocy na zagospodarowanie – łącznie: 3 decyzje, w tym: 2 decyzje dla
osób opuszczających rodziny zastępcze oraz 1 decyzja dla osoby opuszczającej
placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
4. Odmowa przyznania świadczenia, łącznie: 3 decyzje w tym: 2 decyzje dla osób
opuszczających rodziny zastępcze oraz 1 decyzja dla pełnoletniego wychowanka
placówki opiekuńczo – wychowawczej.
5. Uchylenie decyzji administracyjnej – łącznie: 14 decyzji, w tym: 7 decyzji dla osób
opuszczających rodziny zastępcze oraz 7 decyzji dla osób opuszczających placówki
opiekuńczo-wychowawcze
6. Zmiana decyzji administracyjnej – w 2010r. nie została wydana Ŝadna decyzja
zmieniająca.
7. Zawieszenie pomocy na kontynuowanie nauki – w 2010r. nie została wydana Ŝadna
decyzja administracyjna.
8. Orzeczenie o zwrocie nienaleŜnie pobranego świadczenia – łącznie 5 decyzje, w tym
3 decyzje dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i 2 decyzje dla
pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.
9. Wygaśnięcie decyzji administracyjnej – łącznie: 5 decyzji, w tym: 4 decyzje dla osób
opuszczających rodziny zastępcze oraz 1 decyzja dla pełnoletniego wychowanka
placówki opiekuńczo – wychowawczej.
Powiat otwocki dysponuje mieszkaniami chronionymi w Józefowie przy ul. Sienkiewicza
28 przeznaczonymi dla 8 wychowanków.
W 2010 r. zostało wydanych 8 decyzji kierujących do mieszkania rotacyjnego,
przeznaczonego dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej naleŜy „ prowadzenie i rozwój
infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Na terenie powiatu otwockiego funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy
w Otwocku przy ul. Pułaskiego 5a. Jest to placówka wsparcia dziennego przeznaczona dla 40
osób. W 2010r. z oferty placówki skorzystały 42 osoby.
Placówka stanowi waŜny element wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich
rodzin. Uczestnicy biorą udział w terapiach indywidualnych, uczą się samoobsługi w zakresie
higieny, mają zorganizowany czas: jeŜdŜą na basen, do kin, teatrów, biorą udział w warsztatach
terapii zajęciowej (pracownia ceramiczna, stolarska, rękodzieła artystycznego), biorą udział
w imprezach plenerowych i integracyjnych.
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Placówka daje im moŜliwość normalnego i pełnego funkcjonowania w społeczeństwie
bez konieczności umieszczania w domu pomocy społecznej.
Zespół Poradnictwa Rodzinnego w 2010 roku realizował zadania z zakresu poradnictwa
rodzinnego, psychoterapii oraz poradnictwa prawnego.
W Zespole Poradnictwa Rodzinnego w 2010 r. byli zatrudnieni następujący specjaliści:
dwaj psycholodzy, psychoterapeuta, pedagog i prawnik.
1

Realizacja zadań w zakresie poradnictwa rodzinnego

Psycholodzy
Poradnictwo kierowane do mieszkańców powiatu otwockiego obejmowało indywidualne
konsultacje z klientami, pomoc psychologiczną dla małŜeństw, a takŜe rodzin, w tym dla dzieci
i młodzieŜy.
Zespół

Poradnictwa

Rodzinnego

realizuje

zadania

w

zakresie

poradnictwa

psychologicznego, pedagogicznego, psychoterapii oraz poradnictwa prawnego. Główne obszary
działań to:
1. Wielokierunkowa działalności w zakresie pomocy rodzinie objętej kryzysem (w tym
sytuacje rozwodowe, doświadczanie przemocy w rodzinie).
2. Wsparcie rodziny w realizacji jej zadań psychospołecznych.
3. Wzmacnianie rodziny poprzez poprawę jakości więzi małŜeńskich i rodzicielskich.
4. Stymulowanie do podejmowania zadań i ról rodzinnych (małŜonek, rodzic, dziecko).
5. Praca nad usprawnianiem komunikacji w rodzinie.
6. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między członkami rodziny.
7. Pomoc w sytuacji kryzysu psychologicznego.
8. Uczenie sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem, trudnymi sytuacjami.
9. Wspieranie rozwoju psychicznego, określania celów Ŝyciowych i zwiększanie
samoświadomości klienta.
10. Doradztwo w zakresie trudności wychowawczych na róŜnych etapach rozwoju dziecka.
11. Prowadzenie indywidualnego wsparcia dziecka.
12. Psychoprofilaktyka w zakresie patologii społecznej (konsultacje indywidualne, warsztaty
psychoedukacyjne, trening umiejętności wychowawczych).
13. Informowanie o innych formach pomocy w zaleŜności od potrzeb klienta.
14. Współpraca z instytucjami z terenu powiatu otwockiego.
15. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i par.
16. Udzielanie porad z zakresu kodeksu rodzinnego, opiekuńczego, cywilnego, kodeksu
prawa administracyjnego i postępowania karnego.
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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 małŜeńskie o róŜnym
podłoŜu, problemy wychowawcze, problemy w nauce, a takŜe problemy emocjonalne dzieci
i młodzieŜy będące następstwem dysfunkcyjności rodziny, błędów wychowawczych rodziców.
Poradnictwo psychologiczne koncentrowało się na udzielaniu pomocy w diagnozowaniu
problemów, określaniu moŜliwych przyczyn, sfer, których te problemy dotyczą oraz wspieraniu
działań, które mogłyby prowadzić do poprawy jakości Ŝycia osób zainteresowanych.

W 2010 r. psycholodzy udzielili 740 konsultacji.
Dla mieszkańców poszczególnych gmin powiatu udzielono następującej ilości konsultacji:
•

Gm. Otwock - 409

•

Gm. Józefów - 75

•

Gm. Celestynów - 54

•

Gm. Karczew - 110

•

Gm. Osieck - 1

•

Gm. Kołbiel - 15

•

Gm. Sobienie Jeziory - 18

•

Gm. Wiązowna - 31

Inne - 27
Liczba konsultacji udzielonych przez psychologów z podziałem na rodzaj problemów:
•

problemy psychiatryczne – 15

•

problemy emocjonalne – 97

•

problemy rodzinne (rozwód) – 89

•

problemy rodzinne o róŜnym podłoŜu (oprócz przemocy, rozwodu, kryzysu
małŜeńskiego) – 101

•

problemy wychowawcze – 71

•

problemy rodzinne (przemoc) – 33

•

problemy związane z przeŜywaniem Ŝałoby – 6

•

problemy alkoholowe – 23

•

kryzys małŜeński – 58

•

psychoedukacja – 1

•

interwencje kryzysowe - 3

•

konsultacje dla ofiar wypadków - 11
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•

konsultacje dla dzieci i młodzieŜy kierowanych przez pedagogów szkolnych - 12

•

konsultacje dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo –
wychowawczych - 34

•

psychoterapia indywidualna - 167

•

psychoterapia małŜeńska - 19

W związku z procedurą „Niebieskiej Karty” we współpracy z Komendą Powiatową
w Otwocku do Zespołu wpłynęło 98 zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie.
•

Gm. Otwock - 29

•

Gm. Józefów - 1

•

Gm. Celestynów - 13

•

Gm. Karczew - 37

•

Gm. Osieck - 5

•

Gm. Kołbiel - 6

•

Gm. Sobienie Jeziory - 6

•

Gm. Wiązowna - 1

Na kaŜde zgłoszenie Zespół Poradnictwa Rodzinnego odpowiedział listem skierowanym do
poszkodowanych w celu przedstawienia oferty Zespołu i zaproszenia na konsultację.
W ramach działalności psychoprofilaktycznej przeprowadzono (IV 2010) warsztaty
psychoedukacyjne w klasach pierwszych Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Wiązownie.
Zajęcia dotyczyły rozpoznawania emocji, radzenia sobie ze złością i agresją, utrwalenia postaw
asertywnych wśród młodzieŜy.
Zespół Poradnictwa Rodzinnego świadczył takŜe interwencyjną pomoc psychologiczną
w sytuacjach trudnych dla lokalnej społeczności np. pomoc po tragicznej śmierci bliskich,
pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Psycholodzy udzielali równieŜ wsparcia
psychologicznego osobom w kryzysie emocjonalnym, hospitalizowanym w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy w Otwocku.

4. Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku z darczyńcami:
W 2010r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku pozyskało dary rzeczowe
głównie w postaci odzieŜy uŜywanej na łączną kwotę 2 885 zł. Wszystkie dary zostały
przekazane protokołami dla najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje takŜe zadania z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitacji społecznej na podstawie art. 35a ustawy
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z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).
Celem

rehabilitacji

społecznej

jest

umoŜliwienie

osobom

niepełnosprawnym

uczestnictwa w Ŝyciu społecznym.
Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
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 zalicza się zwłaszcza uczestnictwo w:
1) Warsztatach

terapii

zajęciowej,

stwarzających

osobom

niepełnosprawnym

z upośledzeniem uniemoŜliwiającym aktualnie podjęcie pracy moŜliwość udziału
w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez terapię zajęciową
2) Turnusach rehabilitacyjnych, jako formie aktywnej rehabilitacji, połączonej z elementami
wypoczynku, mających 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 2010 roku:
1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.
O dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w 2010 r. ubiegało się 375 osób
niepełnosprawnych, część z opiekunami. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
przyznało 267 dofinansowań na kwotę: 159 976 zł, z czego zostało wypłaconych łącznie: 230
dofinansowań na kwotę: 137 158 zł, w tym dla osób dorosłych: 130 na kwotę: 82 692 zł, w tym
dla dzieci: 35 na kwotę 23 789 zł, w tym dla opiekunów osób dorosłych: 33 na kwotę 15 726 zł,
w tym dla opiekunów dzieci: 32 na kwotę 14 949 zł.
2.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

i środki pomocnicze.

17

W ramach dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze ubiegało się 257 osób, z czego zostały ogółem wypłacone
dofinansowania dla 134 osób na kwotę 147 950 zł, w tym dla dorosłych 176 na kwotę
198 681 zł, w tym dla dzieci: 51 na kwotę 90 305 zł.
3.

Dofinansowanie

likwidacji

barier

architektonicznych,

w

komunikowaniu

się

i technicznych.
O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych ubiegało się 56 osób, z czego ogółem zostały wypłacone dofinansowania dla
19 osób na kwotę 91 349 zł, w tym dla dorosłych: 13 na kwotę 57 925 zł, w tym dla dzieci:
6 na kwotę 33 424 zł,. Łącznie wypłacono: 7 dofinansowań barier architektonicznych na
kwotę 68 135 zł, 10 dofinansowań barier w komunikowaniu się na kwotę 19 680 zł oraz
2 dofinansowania barier technicznych na kwotę 3 534 zł.
4.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
W ramach dofinansowania sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych zostały
złoŜone 4 wnioski, z czego wypłacono 2 dofinansowania na kwotę 11 142 zł.
Przedmiotem zawartych umów były dofinansowania:
1. wycieczki do

Lublina

i Majdanka, organizowanej przez Polski Związek

Niewidomych Zarząd Koła w Otwocku,
2. imprezy dla Ŝeglarzy niepełnosprawnych „Stań za sterem".

5.

Finansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Na terenie powiatu otwockiego funkcjonują trzy warsztaty terapii zajęciowej:
1. WTZ

działający

przy

Spółdzielni

Inwalidów

„Techniczna”

w

Józefowie

przy

ul. Słoneczna 15 prowadzi działalność zgodnie z umową w sprawie finansowania kosztów
działalności WTZ określającą ilość pracowni (6), liczbę uczestników (30) oraz liczbę etatów
(9,5).
Zajęcia odbywały się wg opracowanego ramowego programu, modyfikowanego w razie
potrzeby oraz wg ustalonego rozkładu zajęć w oparciu o pracownie:
1. pracownia „szkoła Ŝycia”,
2. pracownia plastyczna,
3. pracownia wzornictwa i rękodzieła artystycznego,
4. pracownia zajęć uŜytecznych,
5. pracownia rehabilitacji i usprawniania fizycznego,
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6. pracownia „wielobranŜowa”.
W 2010 roku w terapii zajęciowej uczestniczyło 30 osób.
Dla kaŜdego z uczestników opracowano indywidualny program rehabilitacji dostosowany
do moŜliwości zdeterminowanych stopniem i rodzajem niepełnosprawności.
Na działalność warsztatu wykorzystano w 2010 r. środki w wysokości : 493 200 zł,
w tym środki PFRON w wysokości 443 880 zł i środki własne powiatu w wysokości
49 320 zł.
2.

WTZ działający przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Otwocku przy ul. Moniuszki 41.
W roku 2010 w Warsztatach działały następujące pracownie:
pracownia plastyczna,
pracownia ceramiczna,
pracownia tkacka,
pracownia wikliniarska,
pracownia stolarska,
pracownia kulinarna,
pracownia ogrodnicza,
pracownia gospodarstwa domowego.
W 2010 roku w terapii zajęciowej uczestniczyło 41 osób.
Efektem pracy wszystkich pracowników WTZ w 2010 r. jest zauwaŜona u wielu
uczestników

poprawa

w zakresie usprawnienia społecznego wyraŜającą się w stale

wzrastającą integrację w grupach, a takŜe wzrost zaradności i sprawności osobistej
uczestników ich samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji.
Na działalność warsztatu wykorzystano w 2010 r. środki w wysokości: 674 040 zł, w tym
środki PFRON w wysokości 606 636 zł, środki własne powiatu 67 404 zł.
3.

WTZ w Radiówku działający przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy” z siedzibą w Duchnowie przy ul. Wspólnej
46, został utworzony i rozpoczął działalność w dniu 31 grudnia 2009 r.
W 2010 r. w Warsztacie działały następujące pracownie:
1. pracownia rękodzieła,
2. pracownia gospodarstwa domowego
19

3. pracownia stolarska,
4. pracownia muzyczno – teatralna,
5. pracownia multimedialno – społeczna.
W 2010 roku w terapii zajęciowej uczestniczyło 25 osób.
Na działalność warsztatu wykorzystano w 2010 r. środki w wysokości: 411 000, w tym środki
PFRON w wysokości 369 900 zł, środki powiatu, gminy Wiązowna i gminy Kołbiel
w wysokości 41 100 zł.
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy realizuje równieŜ zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania
i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umoŜliwienie jej
korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
W ramach art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku realizował szkolenia osób
niepełnosprawnych.
W 2010 r. na szkolenia osób niepełnosprawnych została wydatkowana kwota 7 715 zł.
Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku przeszkolił 3 osoby niepełnosprawne na kursach
indywidualnych: „Obsługa komputera” – 2 osoby oraz „Magazynier” – 1 osoba.
Szkolenia

dla

w/w

osób

zorganizowano

w

PHU

EWIX

Andrzej

Kozieradzki

w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 44, Polskim Związku Niewidomych - Ośrodku Rehabilitacji
i Szkolenia w Bydgoszczy, ul. Powstańców WLKP. 33 oraz Zakładzie Doskonalenia
Zawodowego w Warszawie, ul. Podwale 13.

7. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesieniu wkładu do
spółdzielni socjalnej.
O dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2010 roku ubiegały się 4 osoby
niepełnosprawne, z czego wypłacono 3 dofinansowania na kwotę 73 000 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku został powołany
zarządzeniem nr 10/2003 Starosty Otwockiego z dnia 24.03.2003 r..

20

Na mocy tego zarządzenia powołano na wniosek Pani Małgorzaty Woźnickiej Przewodniczącej
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku:
1. Katarzynę śołądek – sekretarza
2. Zbigniewa Modzelewskiego – lekarza internistę
3. Annę Nocoń – Minakowską – lekarza internistę
4. Sławomira Gęsiora – lekarza pediatrę
5. Jolantę Grzybowską – lekarza pediatrę
6. Aleksandra Waszkiewicza – lekarza ortopedę
7. Franciszka Walczyńskiego – lekarza chirurga
8. Iwonę Witkiewicz – lekarza neurologa
9. ElŜbietę Sobkowiak – lekarza psychiatrę
10. Danutę Potępa – lekarza okulistę
11. Jolantę Sęk-Ostaszewską – psychologa
12. Roberta Czernieckiego – pedagoga
13. Annę Szatyńską – doradcę zawodowego
14. Barbarę Markowską – pracownika socjalnego
na stanowiska członków składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Otwocku.
Na mocy zarządzenia nr 5/2004 Starosty Otwockiego z dnia 30.03.2004 r. na wniosek
Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powołano na
stanowisko członków składu orzekającego: Marię Łapczyńską – lekarza laryngologa oraz
Szymona Saramaka – pedagoga
Na mocy zarządzenia nr 12/2007 Starosty Otwockiego z dnia 26.02.2007 r. na wniosek
Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powołano na
stanowisko członków składu orzekającego: Teresę Płońską-Stangierską – lekarza laryngologa
oraz Wiesławę Ejsmont – pracownika socjalnego.
Na mocy zarządzenia nr 45/2008 Starosty Otwockiego z dnia 12.09.2008 r. na wniosek
Przewodniczącej Powiatowego Zespołu powołano nowych członków zespołu: Bogumiłę Kołtan
– pracownika socjalnego i Annę Popławską-Sikorską – psychologa.
Swoją działalność Zespół rozpoczął w kwietniu 2003 r. JednakŜe pierwsze posiedzenie zespołu
odbyło się w dniu 7 lipca 2003 r. ze względu na konieczność odbycia szkolenia przez członków
zespołu.
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Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku działa w oparciu
o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) oraz
rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr 139, poz.
1328 ).
W myśl tych aktów Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Otwocku wydaje:
1. Orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku Ŝycia
2. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok Ŝycia.
Ustalone są trzy stopnie niepełnosprawności:
(a) lekki – do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności
organizmu, powodującej w sposób istotny obniŜenie zdolności do wykonywania pracy,
w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych
z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról
społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposaŜenia w przedmioty
ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
(b) umiarkowany – do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy
chronionej lub wymagającej czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia
ról społecznych.
(c) znaczny – do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy
chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki
i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Wnioski o wydanie orzeczenia:
W 2010 roku do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku
wpłynęło:
1. 778 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności, w tym:
-

w celu odpowiedniego zatrudnienia – 131

-

w celu szkolenia – 5

-

w celu uczestnictwa w terapii zajęciowej – 19

-

w celu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 85
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-

w celu korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji –
289

-

w celu uzyskania pomocy z OPS – 0

-

w celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego – 190

-

w celu korzystania z karty parkingowej – 42

-

w innym celu – 17

2. 218 wniosków o ustalenie niepełnosprawności, w tym:
-

w celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego – 204

-

w celu uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego - 7

-

w innym celu -7
Orzeczenia:
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyŜej 16 roku Ŝycia):
Wydano 754 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w tym:

− 714 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
− 17 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
− 23 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności

Liczba orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności
symbol

Razem

01-U

15

02-P

62

03-L

31

04-O

9

05-R

199

06-E

16

07-S

134

08-T

28

09-M

16

10-N

115

11-I

88

12-C

1

23

714

razem

Objaśnienia: 01-U – upośledzenie umysłowe
02-P – choroby psychiczne
03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
04-O – choroby narządu wzroku
05-R – upośledzenie narządu ruchu
06-E – epilepsja
07-S – choroby układu oddechowego i krąŜenia
08-T – choroby układu pokarmowego
09- M- choroby układu moczowo-płciowego
10-N – choroby neurologiczne
11-I – inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne,
zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne, zeszpecenia,
choroby układu krwiotwórczego
12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe

Liczba orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności i stopni niepełnosprawności
stopień niepełnosprawności
symbol

znaczny

umiarkowany

Lekki

Razem

01-U

9

6

0

15

02-P

10

49

3

62

03-L

5

8

18

31

04-O

3

1

5

9

05-R

49

86

64

199

06-E

2

5

9

16

07-S

24

77

33

134

08-T

8

13

7

28

09-M.

6

7

3

16

10-N

44

54

17

115

11-I

17

48

23

88

24

12-C

0

1

0

1

razem

177

355

182

714

Liczba orzeczeń według przyczyny niepełnosprawności i wieku
Wiek
symbol

16-25

26-40

41-60

60 i więcej

01-U

11

1

2

1

02-P

8

19

31

4

03-L

5

0

14

12

04-O

1

1

6

1

05-R

18

15

98

68

06-E

7

4

5

0

07-S

11

6

79

38

08-T

4

1

15

8

09-M.

1

5

7

3

10-N

16

14

52

33

11-I

21

12

46

9

12-C

1

0

0

0

Liczba orzeczeń według przyczyn niepełnosprawności i płci
Płeć
symbol

kobieta

męŜczyzna

01-U

3

12

02-P

34

28

03-L

19

12

04-O

4

5

05-R

102

97

06-E

7

9

07-S

43

91

08-T

14

14

09-M.

7

9

25

10-N

40

75

11-I

55

33

12-C

0

1

Liczba orzeczeń według przyczyny niepełnosprawności i wykształcenia
Wykształcenia
symbol

mniej

niŜ

podstawowe

zasadnicze

średnie

WyŜsze

podstawowe
01-U

4

7

4

0

0

02-P

5

20

18

17

2

03-L

1

11

12

6

1

04-O

0

1

3

5

0

05-R

21

52

47

61

18

06-E

2

9

0

4

1

07-S

14

58

30

26

6

08-T

4

6

10

6

2

09-M.

0

3

7

4

2

10-N

12

48

21

25

9

11-I

7

21

21

27

12

12-C

0

0

0

1

0

Liczba orzeczeń według przyczyny niepełnosprawności i zatrudnienia
Zatrudnienie
symbol

tak

Nie

01-U

2

13

02-P

4

58

03-L

3

28

04-O

1

8

05-R

18

181

06-E

0

16

07-S

4

130

26

08-T

0

28

09-M.

0

16

10-N

8

107

11-I

15

73

12-C

0

1

Orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku Ŝycia):
Wydano 213 orzeczenia o niepełnosprawności, w tym:
− 204 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
− 8 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych
− 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności

Liczba orzeczeń według przyczyny niepełnosprawności
przyczyna

razem liczba orzeczeń

niepełnosprawn
ości
01-U

19

02-P

8

03-L

18

04-O

2

05-R

14

06-E

8

07-S

60

08-T

3

09-M.

5

10-N

16

11-I

29

12-C

22

Liczba orzeczeń według przyczyny niepełnosprawności i wieku
Wiek

27

symbol

0-3

4-7

8-16

01-U

4

6

9

02-P

0

2

6

03-L

5

5

8

04-O

1

0

1

05-R

4

2

8

06-E

2

2

4

07-S

12

22

26

08-T

1

1

1

09-M.

4

0

1

10-N

7

6

3

11-I

14

7

8

12-C

7

6

9

Liczba orzeczeń według przyczyny niepełnosprawności i płci
Płeć
symbol

kobieta

MęŜczyzna

01-U

8

11

02-P

1

7

03-L

5

13

04-O

1

1

05-R

8

6

06-E

5

3

07-S

21

39

08-T

2

1

09-M

3

2

10-N

6

10

11-I

19

10

12-C

3

19

28

Poza orzeczeniami Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Otwocku wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej. Wydano 184 legitymacje,
w tym:
− 41 legitymacji na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności
− 143 legitymacje na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w 2010 r.
Ogółem przeciętna liczba zatrudnionych w 2010 r. wyniosła 23,5 osoby.
- pracujący ogółem (stan na dzień 31.12.2010 r.) – 20 osób, w tym 17 kobiet (dodatkowo 2
osoby przebywały przez kilka miesięcy na urlopie wychowawczym).
- pracujący dla których PCPR jest głównym miejscem pracy – 20 osób, w tym 19 kobiet,
•

wszyscy na pełnych etatach.

- przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w 2010 r. – 4 osoby, w tym 4 kobiety (2 osoby
zatrudnione w ramach prac interwencyjnych),
- zwolnieni z pracy w 2010 r. – 7 osób, w tym 2 osoby na mocy porozumienia stron, 3 osoby
w wyniku rozwiązania umowy o pracę z upływem czasu na który była zawarta, 1 osoba
w związku z przejściem na emeryturę oraz 1 osoba w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę.
Czas faktycznie przepracowany w tys. godzin z jednym znakiem po przecinku – 36,9.

Kadry Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku prowadzą równieŜ obsługę
Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku:
- pracujący ogółem (stan na dzień 31.12.2010 r. – 9 osób, w tym 8 kobiet
- pracujący dla których ŚDS jest głównym miejscem pracy – 9 osób, w tym 8 kobiet,
w tym:
•

pełnozatrudnieni – 6 osób, w tym 6 kobiet

•

niepełnozatrudnieni – 3, w tym 2 kobiety

- przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w 2010r. – brak
- zwolnieni z pracy w 2010 r. – z 3 osobami niepełnozatrudnionymi rozwiązano umowę o pracę.
Czas faktycznie przepracowany w tys. godzin z jednym znakiem po przecinku – 12,2.
Kadry prowadziły równieŜ ewidencję czasu pracy wszystkich pracowników PCPR i ŚDS oraz
ewidencję urlopów.
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Od dnia 5 października 2009 r. kadry PCPR prowadzą takŜe teczki akt osobowych 10
dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz ich ewidencję urlopów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku dysponuje trzema samochodami
(Ford Transit, Mercedes, Lublin), które słuŜą do celów słuŜbowych wszystkich podległych
placówek (oprócz DPS w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17).
W 2010 r. przebieg kilometrów poszczególnych samochodów przedstawiał się
następująco:

Miesiąc 2010 r.

WOT

WOT 1J77

WOT37HK

Ogółem

CF81
I

styczeń

2523

2407

2068

6998

II

luty

1323

1384

1430

4137

III

marzec

2209

1798

1771

5578

IV

kwiecień

2073

2069

1493

5635

V

maj

2024

1812

1798

5634

VI

czerwiec

1967

2019

1994

5980

VII lipiec

-

2222

1259

3481

VIII sierpień

2500

165

625

3290

IX

wrzesień

2319

2274

1888

4381

X

październik

1993

1843

1922

5758

XI

listopad

1827

1831

1430

5088

XII grudzień

2195

2074

2195

6464

Razem ogółem

22953

21898

19873

64724

Dział Księgowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku:
W dziale księgowości, w którym zatrudnionych jest 6 osób, prowadzona jest obsługa
finansowo – księgowa jednostek pomocy społecznej powiatu otwockiego tj.:
1. Dział 852 Rozdział 85 201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze:
•

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie

•

Dom Dziecka – Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku

•

Dom Dziecka Nr 14 w Otwocku
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•

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

•

PCPR – kontynuacja nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo
– wychowawcze

•

Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku

•

Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli

2. Dział 852, rozdział 85 202 – domy pomocy społecznej:
•

Dom Pomocy Społecznej w Karczewie.

•

Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku.

•

Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej 17.

1. Dział 852, rozdział 85 203 – ośrodki wsparcia:
•

Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku.

Dział księgowości prowadzi obsługę finansowo – księgową niŜej wymienionych zadań
(określonych zgodnie z klasyfikacją budŜetową (rozdziałem) tj.:
1. Rozdział 85 218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Rozdział 85 201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze
3. Rozdział 85 204 – rodziny zastępcze
4. Rozdział 85 202- domy pomocy społecznej
5. Rozdział 85 334 – pomoc dla repatriantów
6. Rozdział 85 321 – Zespół Orzekania
7. Rozdział 85 233 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
8. Rozdział 85 295 – pozostała działalność
9. Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób objętych
obowiązkiem ubezpieczenia (dzieci z domów dziecka)
10. Rozdział 85 324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
11. Rozdział 85395 – Projekt „Sprawni i samodzielni”

Dla w/w zadań prowadzona jest pełna obsługa finansowo – księgowa (plany, ewidencja,
sprawozdawczość, bilans).

W 2010r zrealizowano w jednostkach pomocy społecznej powiatu otwockiego niŜej wymienione
wydatki:

I.

Rozdział 85201 ogółem kwota 6 452 153,73 zł
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w tym:

102 082,12

zł ze śr. wojewody

5 948 984,71 zł ze śr. powiatu
401 086,90 zł ze śr. dochodów własnych

w tym:

3 813 519,80 zł ogółem płace i pochodne
w tym: 3 796 878,13 zł ze śr. powiatu
16 641,67 zł ze śr. wojewody

1 968 540,84 zł ogółem rzeczowe
w tym: 1 542 254,49 zł ze śr. powiatu
25 199,45 zł ze śr. wojewody
401 086,90 zł ze śr. dochodów własnych

670 093,09 zł majątkowe (inwestycyjne)
w tym: 60 2414,- zł ze śr. wojewody
609 852,09 zł ze śr. powiatu
w tym:
1/ OWDIR ogółem 1 500 399,69 zł

w tym:

63 207,67 zł ze śr. wojewody
1 226 382,65 zł ze śr. powiatu
210 809,37 zł ze śr. dochodów własnych

w tym:

a/ 872 425,02 zł ogółem płace i pochodne
w tym: 869 458,35 zł ze śr. powiatu
2 966,67 zł ze śr. wojewody

b/ 518 158,30 zł ogółem rzeczowe
w tym: 307 348,93 zł ze śr. powiatu
210 809,37 zł ze śr. dochodów własnych

c/ 109 816,37 zł ogółem majątkowe (inwestycje)
w tym: 60 241 zł ze śr. wojewody
49 575,37 zł ze śr. powiatu
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2/ DD ICOiW „13” ogółem 1 686 400,29 zł

w tym:

20 999,45 zł ze śr. wojewody
1 607 946,92 zł ze śr. powiatu
57 453,92 zł ze śr dochodów własnych

w tym:

a/ 1 193 661,04 zł ogółem płace i pochodne
w tym: 1 185 861,04,-

zł ze śr. powiatu

7 800 zł ze śr. wojewody

b/ 492 739,25 zł ogółem rzeczowe
w tym:

13 199,45,-

zł ze śr. wojewody

422 085,88 zł ze śr. powiatu
57 453,92 zł ze śr. dochodów własnych

3/ DD Nr 14 ogółem 1 185 822,92 zł

w tym:

14 875,- zł ze śr. wojewody
1 110 815,31 zł ze śr. powiatu
60 132,61 zł ze śr. dochodów własnych

w tym:

a/ 765 640,37 zł ogółem płace i pochodne
w tym: 762 765,37 zł ze śr. powiatu
2 875,-

zł ze śr. wojewody

b/ 380 182 55 zł ogółem rzeczowe
w tym: 308 049,94 zł ze śr. powiatu
12 000,-

zł ze śr. wojewody

60 132,61 zł ze śr. dochodów własnych

c/ 40 000 zł ogółem majątkowe
w tym:

40 0000 zł ze śr. powiatu
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4/ OGNISKO ogółem 1 389 528,40 zł

w tym:

3 000,- zł ze śr. wojewody
1 313 837,40 zł ze śr. powiatu
72 691,- zł ze śr. dochodów własnych

w tym:

a/ 888 518,43 zł ogółem płace i pochodne
w tym: 885 518,43 zł ze śr. powiatu
3 000,-

zł ze śr. wojewody

b/ 354 673,75 zł ogółem rzeczowe
w tym: 281 982,75 zł ze śr. powiatu
72 691,- zł ze śr. dochodów własnych

c/ 146 336,22 zł ogółem majątkowe
w tym: 146 336,22 zł środki powiatu

5/ RDD OTWOCK ogółem 245 109,39 zł - środki powiatu

w tym:

a/ 87 667,28,-

zł ogółem płace i pochodne

b/ 83 499,68 zł ogółem rzeczowe
c/ 73 942,43 zł ogółem majątkowe

6/ RDD PODBIEL ogółem 58 819,67 zł – środki powiatu

w tym:

a/ 5 607,56 zł. ogółem płace i pochodne
b/ 53 212,11 ogółem rzeczowe

7/ PCPR ogółem 386 073,37 zł - środki powiatu (rzeczowe - kontyn. nauki wych. opuszcz. DD)
a/ 86 075,30 środki powiatu (rzeczowe kontynuowanie nauki)
b/ 299 998,07 środki powiatu majątkowe

II.

Rozdział 85156 ogółem 35 240,40 zł – śr. zlecone
w tym:
34

OWDIR

kwota 11 606,40 zł

ICOiW”13”kwota 15 631,20 zł
DD 14

kwota 5 101,20 zł

RDD OTWOCK

III.

kwota 2 901,60 zł

Rozdział 85295 ogółem 54 918,98 zł – śr. powiatu
w tym:
PCPR

kwota 7 913,98 zł

OWDIR

kwota 16 607,- zł

ICOiW”13” kwota 14 715,- zł
DD 14

IV.

kwota

7 703,- zł

OGNISKO kwota

7 980,- zł

Rozdział 85202 ogółem kwota 3 430 127,94 zł

w tym:

1 315 000,-

zł ze śr. wojewody

2 115 127,94 zł ze śr. powiatu

w tym:

2 217 452,90- zł ogółem płace i pochodne
w tym: 937 038,90,-

zł ze śr. powiatu

1 280 414,- zł ze śr. wojewody

1 119 147,04 zł ogółem rzeczowe
w tym:
1 084 561,04 zł ze śr. powiatu
34 586,- zł ze śr. wojewody

93 528,- zł majątkowe
w tym:

93 528,-,- zł ze śr. powiatu

1/ DPS ANIELIN ogółem 1 138 808,70 zł

w tym:

330 000,- zł ze śr. wojewody
808 808,70,-

zł ze śr. powiatu
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w tym:

a/ 750 641,99 zł ogółem płace i pochodne
w tym: 424 983,99,- zł ze śr. powiatu
325 658,- zł ze śr. wojewody

b/ 330 479,92 zł ogółem rzeczowe
w tym:

4 342,-

zł ze śr. wojewody

326 137,92 ,- zł ze śr. powiatu
c/

57 686,79 zł ogółem majątkowe
w tym:
57 686,79

zł ze śr. powiatu

2/ DPS WRZOS ogółem 1 145 665,69 zł

w tym:

403 200,-

zł ze śr. wojewody

742 465,69 zł ze śr. powiatu

w tym:

a/ 683 470,- zł ogółem płace i pochodne
w tym: 400 777,- zł ze śr. wojewody
282 693,- zł ze śr. powiatu

b/ 446 353,38 zł ogółem rzeczowe
w tym:
443 930,38 zł ze śr. powiatu
2 423 zł. ze śr. wojewody
c/ 15 842,31 zł ogółem majątkowe
w tym:
15 842,31

zł ze śr. powiatu

3/ DPS KONOPNICKA ogółem 1 145 653,55 zł

w tym:

581 800,- zł ze śr. wojewody

563 853,55,- zł ze śr. powiatu
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w tym:

a/ 783 340,91 zł ogółem płace i pochodne
w tym: 553 979,- zł ze śr. wojewody
229 361,91,- zł ze śr. powiatu

b/ 342 313,64 zł ogółem rzeczowe
w tym:
314 492,64,- śr. powiatu
27 821 śr, wojewody

c/

19 999,- zł ogółem majątkowe
w tym:

V.

19 999,- zł ze śr. powiatu– odpłatność mieszkańców

Rozdział 85203 ogółem kwota 465 169,91 zł

w tym:

w tym:

465 169,91

zł ze śr. zleconych

a/ 310 886,67,- zł ogółem płace i pochodne – środki zlecone

b/ 154 283,24 zł ogółem rzeczowe– środki zlecone

VI. Rozdział 85204 ogółem kwota 1 056 192,43 zł - środki powiatu

w tym:

a/

100 061,64 zł ogółem płace i pochodne

b/ 956 130,79 zł ogółem rzeczowe

VII.

Rozdział 85218 ogółem kwota 1 482 223,51 zł

w tym:

8 900,- zł ze śr. wojewody
1 473 323,51 zł ze śr. powiatu

w tym:

a/ 1104 729,94 zł ogółem płace i pochodne
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w tym: 1095 829,94 zł ze śr. powiatu
8 900 zł ze śr. wojewody

b/ 370 501,14 zł ogółem rzeczowe
w tym: 370 501,14 zł ze śr. powiatu

c/

VIII.

6 992,43 zł ogółem majątkowe (zakupy inwestycyjne)

Rozdział 85321 ogółem kwota 99 924,57 zł
w tym:

84 999,57,- zł ze śr. zlecone
14 925 zł ze śr. powiatu

w tym:

a/ 77 141,57 zł ogółem płace i pochodne
w tym: 75 722,57 zł ze śr. zlecone
1 419 zł ze śr. powiatu
b/ 22 783 zł ogółem rzeczowe
w tym: 9 277 ze śr. zlecone
13 506 ze śr. powiatu

IX.

Rozdział 85231 ogółem kwota 5 640 zł – środki zlecone

X.

Rozdział 85334 ogółem kwota 2 373,09 zł – środki zlecone

XI.

Rozdział 85220 ogółem kwota 56 311,92 zł – środki powiatu (wydatki rzeczowe
na mieszkania chronione)

XII.

Rozdział 85324 ogółem kwota 1 935 915 zł – środki PFRON

XIII.

Rozdział 85395 ogółem kwota 595 567,55 zł – środki MJWPU (projekt „Sprawni

i Samodzielni”)

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 15 671 759,03 zł
w tym:
1) ze środków budŜetowych

12 739 189,58 zł
38

w tym: a) ze środków zleconych

593 422,97 zł

b) ze środków wojewody

1 425 982,12 zł

c) ze środków powiatu

10 719 784,49 zł

2) ze śr. dochodów własnych

401 086,90 zł

3) ze śr. MJWPU (projekt)

595 567,55 zł

5) ze środków PFRON

1 935 915,- zł

XIV. Zrealizowano w Domach dziecka i Ognisku dochody własne w kwocie 252 555,95 zł
XV. Zrealizowano i przekazano do Starostwa
dochody budŜetowe w łącznej kwocie 2156 288,01 zł
w tym:
1. rozdział 85201

16 542,47 zł

2. rozdział 85202 – odpł. mieszk.

1 729 351,15 zł

w tym:
a) ANIELIN

522 960,42 zł

b) WRZOS

700 894,66 zł

c) KONOPNICKA 505 496,07 zł
3. rozdział 85202 – inne
4. rozdział 85204
4. rozdział 85218
6. rozdział 85324 (PFRON)

661,73 zł
2 732,07 zł
356 895,61 zł
47 218,19zł

7. rozdział 85203

53,- zł

8. rozdział 85220

732,- zł

9. rozdział 85395

2 101,79 zł

XIII. Zrealizowano i odprowadzono dochody wojewody w kwocie 4 476,62 zł
(odpłatność mieszk. ŚDS)

W jednostkach pomocy społecznej wykonano w 2010r remonty na kwotę 487 329,77 zł
w tym:
1. ze środków budŜetowych na kwotę

419 072,32 zł

w tym:
a) ze środków zleconych
b) ze środków wojewody
c) ze środków powiatu

49 879,29 zł
39 423,00 zł
329 770,03 zł
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2. ze środków dochodów własnych

68 257,45 zł

Wykaz remontów przedstawia tabela poniŜej:

Wykaz remontów wykonanych w jednostkach pomocy społecznej powiatu otwockiego od 01.01.2010r do 31.12.2010r

Lp.

Nazwa placówki

Rodzaj wykonanych

Remonty

Wydatki ze śr. budŜetowych

robót

Wydatki

Wydatki ze środków

Razem

z innych

pozabudŜetowych

remonty

środków

ROBOTY

data

data

środki

środki

śr. własne

Środki

dochody

rozpoczęcia

zakończenia

zlecone

wojewody

powiatu

specjalne

własne

14.07.2010

26.08.2010

-

-

54 803,81

-

-

-

54 803,81

06.12.2010

14.12.2010

-

-

-

3 210,00

3 210,00

28.10.2010

03.11.2010

-

-

1 687,31

12.11.2010

13.11.2010

-

02.02.2010

04.02.2010

04.02.2010

19.02.2010

REMONTOWO-

1

DD 13

BUDOWLANE NA
PODDASZU
BUDYNKU
WYKONANIE
POMIARÓW

2

DD 13

ELEKTRYCZNYCH
ORAZ
INSTALACYJNO
ODGROMOWYCH
PRZEGLĄD

3

OWDIR

1 687,31

-

-

3 242,42

-

-

-

-

-

4 307,03

4 307,03

-

-

-

-

16

16 078,89

INSTALACJI
PIORUNOCHRONNE
J
IMPREGNACJA

3 242,42

OGNIOOCHRONNA I

4

OWDIR

GRZYBOBUJCZA
WIĘśBY
DACHOWEJ
WYMIANA
OŚWIETLENIA

5

OWDIR

WEWNĘTRZNEGO
NA KORYTARZU
ROBOTY

6

OWDIR

REMONTOWO-

078,89

BUDOWLANE I
INSTALACYJNE
MONTAś UKŁADU

7

OWDIR

07.04.2010

09.04.2010

-

19.08.2010

25.08.2010

-

23.12.2010

23.12.2010

-

-

-

1 857,50

1 857,50

-

5 973,96

5 973,96

-

1 533,54

1 533,54

DOMOFONOWEGO
NA I i II PIĘTRZE
BUDYNKU
MODERNIZACJA
OŚWIETLENIA

8

OWDIR

ZEWNĘTRZNEGO
NA BUDYNKU
KONSERWACJA I

9

OWDIR

-

PRZEGLĄD
KOTŁÓW CO I CW

40

10

OGNISKO

04.01.2010

14.01.2010

-

-

5 500,00

-

-

5 500,00

01.02.2010

12.02.2010

-

-

2 395,25

-

-

2 395,25

01.04.2010

06.04.2010

-

-

950,00

-

-

15.04.2010

15.04.2010

-

-

-

-

-

2 440,00

2 440,00

01.09.2010

01.09.2010

-

-

-

-

-

4 634,38

4 634,38

13.12.2010

13.12.2010

-

-

1 400,00

-

-

1 400,00

28.10.2010

13.12.2010

-

25 000,00

3 565,96

-

-

28 565,96

30.11.2010

22.12.2010

-

-

21 992,37

-

-

21 992,37

14.10.2010

28.12.2010

-

-

488,00

-

-

22.04.2010

28.04.2010

-

-

2 381,54

26.08.2010

03.09.2010

-

-

2 764,41

11.10.2010

28.10.2010

-

-

11.10.2010

28.10.2010

-

-

REMONT SIŁOWNI

MALOWANIE
POMIESZCZEŃ W
BUDYNKU
"JAMNIK"(KUCHNIA

11

OGNISKO

,MAGAZYN
KUCHENNY,
KORYTARZ,
OKIERAK, DRZWI
WEW.I FUTRYNY
REMONT ŁAZIENKI

12

OGNISKO

950,00

W BUDYNKU
"JAMNIK"
RENOWACJA

13

OGNISKO

14

OGNISKO

KORTU
PRZEGLĄD PIECÓW
C.O.
WYKONANIE
POMIARÓW
OŚWIETLENIA

15

DPS K

AWARYJNEGO
WRAZ Z WYMIANĄ
MODUŁÓW W
LAMPACH
WYMIANA

16

DPS K

STOLARKI
OKIENNEJ W DPS

WYMIANA

17

DPS K

STOLARKI
OKIENNEJ W DPS
NADZÓR

-

488,00

INWESTORSKI -

18

DPS K

WYMIANA OKIEN

NAPRAWA UJĘCIA

19

DPS W

-

2 381,54

-

-

2 764,41

15 297,89

-

-

15 297,89

6 508,04

-

-

6 508,04

WODY PITNEJ

WYKONANIE
ROBÓT
INST.SANITARNYC

20

DPS W

H, CZYSZCZENIE
RUR KANAL.,
MONTAś
UMYWALKI
WYMIANA PAPY,
WYMIANA PANELI

21

DPS W

PODŁ.,
MALOWANIE
POMIESZCZEŃ
MALOWANIE
POMIESZCZEŃ W

22

DPS W

BUDYNKU
GŁÓWNYM,
NAPRAWA

41

PODŁOGI

NAPRAWA I

15.11.2010

24.11.2010

-

-

3 313,79

-

-

25.10.2010

27.10.2010

-

2 423,00

1 429,00

-

-

-

3 852,00

15.11.2010

30.11.2010

-

3 118,10

-

-

-

3 118,10

22.11.2010

03.11.2010

-

4 815,00

-

-

-

4 815,00

15.11.2010

03.12.2010

-

7 689,20

-

-

-

7 689,20

NAPRAWA WINDY

23.12.2010

28.12.2010

-

2 341,16

-

-

-

2 341,16

ROBOTY

23.10.2010

30.12.2010

-

2 904,10

-

-

2 904,10

23.12.2010

30.12.2010

-

-

7 780,00

-

-

7 780,00

09.06.2010

30.06.2010

-

-

8 781,22

-

-

8 781,22

23.08.2010

24.08.2010

-

-

1 908,00

-

-

1 908,00

3 313,79

KONSERWACJA

23

DPS W

SYSTEMU
OSTRZEGANIA
PRZED
ZADYMIENIEM
IMPREGNACJA
OGNIOTRWAŁA

24

DPS W

STRYCHU W
BUDYNKU
GŁÓWNYM
NAPRAWA CZĘŚCI

25

DPS W

OGRODZENIA Z
SIATKI
WYKONANIE

26

DPS W

-

POMIARÓW
ELEKTRYCZNYCH
NAPRAWA DACHU,
WYMIANA I

27

DPS W

CZYSZCZENIE
RYNIEN, WYMIANA
CZĘŚCI BLACHY

28

-

DPS W

INST.SANITARNE
WYMIANA I

29

DPS W

CZYSZCZENIE RUR
KANAL., WYMIANA
GRZAŁKI W
PODGRZEWACZU
REMONT

30

DPS W

POMIESZCZENIA
KUCHENNEGO
NAPRAWA KOSTKI
BRUKOWEJ,

31

RDD OTWOCK

BALUSTRADY,
KONSTRUKCJI
DASZKA NAD
SCHODAMI,
OKŁADZINY
SCHODÓW
PŁYTKAMI
KLINKIEROWYMI
REMONT PORĘCZY
NA KLATCE

32

DD 14

SCHODOWEJ PARTER, I i II
PIĘTRO

42

WYDZIELENIE

12.07.2010

03.09.2010

-

20 395,40

-

-

KLATEK

11

31 799,97

404,57

SCHODOWYCH W
PIWNICY I NA

33

DD 14

PARTERZE
POPRZEZ MONTAś
2 PAR DRZWI
PRZECIWPOśAROW
YCH METALOWYCH
OPRACOWANIE

15.07.2010

20.08.2010

-

20.09.2010

22.10.2010

-

-

1 830,00

1 830,00

11

23 327,58

DOKUMENTACJI

34

DD 14

SŁUśĄCEJ DO
PLANOWANEGO
REMONTU
POKRYCIA DACHU
ROBOTY

12 000,00

-

-

REMONTOWO

35

DD 14

327,58

BUDOWLANE
DEKARSKO
BLACHARSKIE I
NAPRAWA KOMINA
OKRESOWA

08.12.2010

22.12.2010

3 660,00

13.12.2010

28.12.2010

-

-

1 500,00

-

20.05.2010

30.06.2010

-

-

5 008,20

-

27.05.2010

02.06.2010

-

300,00

-

07.06.2010

16.06.2010

-

428,00

14.09.2010

14.09.2010

-

07.09.2010

01.10.2010

-

05.10.2010

22.10.2010

-

3 660,00

PCIĘCIOLETNIA
KONTROLA
DD 14

BUDOWLANA
BUDYNKU ORAZ
OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI Z
TEJ KONTROLI
OKRESOWA

-

1 500,00

KONTROLAPRZEGLĄD
INSTALACJI

36

DD 14

SANITARNEJ W
KUCHNIACH ORAZ
OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI Z
TEGO PRZEGLĄDU
WYMIANA

37

DPS A

-

5 008,20

-

-

300,00

-

-

-

428,00

699,06

-

-

-

699,06

13 901,24

-

-

-

13 901,24

30 737,63

-

-

-

30 737,63

BALUSTRADY W
BUDYMKU DPS
WYKONANIE

38

DPS A

USŁUGI
HYDRAULICZNEJ
WYMIANA

39

DPS A

INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ
REMONT I

40

DPS A

PRZEGLĄD
SPRZĘTU P/POś
REMONT DACHU

41

DPS A

BUDYNKU
ADMINISTRACYJNE
GO
REMONT

42

DPS A

-

POMIESZCZEŃ W
BUDYNKU DPS

43

WYKONANIE

43

DPS A

29.10.2010

02.11.2010

18.10.2010

-

950,00

-

-

-

950,00

24.10.2010

1 777,00

-

-

-

1 777,00

02.12.2010

21.12.2010

14 480,00

14 480,00

05.05.2010

19.05.2010

38 650,00

38 650,00

29.09.2010

29.09.2010

2 224,00

2 224,00

MONTAś ROLET

28.12.2010

28.12.2010

3 316,00

3 316,00

REMONT

02.03.2010

15.03.2010

28 346,93

28 346,93

04.01.2010

04.01.2010

610,00

610,00

18.03.2010

18.03.2010

718,58

718,58

27.09.2010

27.09.2010

1 464,00

1 464,00

WYTYCZENIE LINI
OGRODZENIA

16.11.2010

16.11.2010

427,00

427,00

NADZÓR NAD

27.10.2010

20.12.2010

3 078,00

3 078,00

27.10.2010

20.12.2010

43

43 581,71

USŁUGI
HYDRAULICZNEJ
MONTAś DASZKU

44

DPS A

NAD WEJŚCIEM DO
BUDYNKU
REMONT
POMIESZCZENIA

45

DPS A

REHABILITACJI W
BUDYNKU DPS
REMONT SALI

46

PCPR

KONFERENCYJNEJ

WYKONANIE

47

PCPR

INSTALACJI
POŁĄCZENIOWEJ

48

PCPR

MIESZKAŃ

49

PCPR

CHRONIONYCH

CZYSZCZENIE
KOTŁÓW I

50

ŚDS

REGULACJA
PALNIKÓW
KONTROLA
PRZEWODÓW

51

ŚDS

KOMINOWYCH

CZYSZCZENIE I
NAPRAWA RYNIEN

52

53

ŚDS

ŚDS

REMONTEM

54

ŚDS

OGRODZENIA

REMONT
OGRODZENIA

55

581,71

ŚDS

RAZEM

X

X

49 879,29

39 423,00

329 770,03

0,00

0,00

68 257,45

487 329,77

Ponadto w 2010r zrealizowano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę
1 014 430,31 zł, w tym:
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60 241 zł - śr. wojewody
945 589,63 zł - śr. powiatu
8 599,68 zł - śr. MJWPU
w tym: 710 372,62 ze śr. powiatu
235 217,01 ze śr. powiatu niewygasających, które nie wygasły z upływem roku
budŜetowego 2009 (r.85201 kwota 136 751,56 i r.85202 kwota 98 465,45)

Wykaz inwestycji wykonanych w jednostkach pomocy społecznej powiatu otwockiego od 01.01.2010r do 31.12.2010r
Wydatki

Lp.

Nazwa placówki

ze

Inwestycje

Rodzaj

Wydatki ze środków budŜetowych

środków

wykonanych

OGNISKO

wydatki

towych

inwestycyjne

inwestycji

Środki
data

data

Środki

Środki

rozpoczęcia

zakończenia

zlecone

wojewody

własne

z innych

dochody

środków

własne

powiatu

16.12.2009

30.04.2010

-

-

45 499,52

19.07.2010

15.11.2010

-

-

146 336,22

-

-

146 336,22

20.12.2010

20.12.2010

-

-

19 999,00

-

-

19 999,00

25.11.2010

25.11.2010

-

-

10 169,31

-

-

10 169,31

25.11.2010

25.11.2010

-

5 673,00

-

-

5 673,00

23.12.2009

15.04.2010

-

14 640,11

-

14 640,11

23.12.2009

15.04.2010

-

42,00

-

42,00

45 499,52

WYKONANIE

1

Razem

pozabudŜe

OŚWIETLENIA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO

2

WYKONANIE PLACU
OGNISKO

ZABAW DLA DZIECI

KUCHNIA GAZ. 6
PALNIKOWE I OKAP

3

DPS K

PRZYŚCIENNY Z
WYCIĄGIEM I
OŚWIETLENIEM
KUCHNIA

4

DPS W

ELEKTRYCZNA Z
PIEKARNIKIEM I
OKAPEM

5

6

DPS W

ZMYWARKA DO
NACZYŃ

RDD

UŁOśENIE KOSTKI

OTWOCK

BRUKOWEJ
NADZÓR AUTORSKI

7

RDD
OTWOCK

-

NAD UŁOśENIEM
KOSTKI BRUKOWEJ W
ZAKRESIE ZADANIA
INWESTYCYJNEGO

45

REMONT ELEWACJI

31.12.2009

30.04.2010

70 442,43

31.12.2009

30.04.2010

15.12.2009

15.06.2010

-

15.12.2009

31.05.2010

15.12.2009

31.05.2010

15.12.2009

15.06.2010

1 830,00

1 830,00

15.12.2009

31.05.2010

1 500,00

1 500,00

15.12.2009

31.05.2010

27 249,93

27 249,93

-

-

70 442,43

BUDYNKU WRAZ Z

8

RDD
OTWOCK

DOCIEPLENIEM ŚCIAN
ZEW. ORAZ ROBOTY
FUNDAMENTOWE NA
BUDYNKU
NADZÓR AUTORSKI

-

3 500,00

-

3 500,00

-

2 440,00

-

2 440,00

-

610,00

-

610,00

-

610,00

-

610,00

PRZY REMONCIE

9

RDD

ELEWACJI WRAZ Z

OTWOCK

DOCIEPLENIEM ŚCIAN
ZADANIA
INWESTYCYJNEGO
DOKUMENTACJA
HYDROGEOLOGICZNA
POWYKONAWCZA
USTALAJĄCA ZASOBY
EKSPLOATACYJNE
STUDNI P/POś ORAZ

10

DD 14

OPERAT WODNOPRAWNY
ZEZWALAJĄCY NA
KORZYSTANIE Z 2-ÓCH
STUDNI DO CELÓW
SOCJALNYCH I DO
CELÓW P/POś
INWENTARYZACJA
POWYKONAWCZA
DOTYCZĄCA PRAC W
ZAKRESIE ZADANIA

11

DD 14

INWESTYCYJNEGO
"WYKONANIE
INSTALACJI
HYDRANTOWEJ WEW.I
ZEW.
NADZÓR AUTORSKI
NAD WYKONANIEM

12

DD 14

INSTALACJI I SIECI
HYDRANTOWYCH W
ZAKRESIE ZADANIA
INWESTYCYJNEGO
DOKUMENTACJA
"OPERAT WODNO -

13

DD 14

PRAWNY
ZEZWALAJĄCY NA
KORZYSTANIE Z 2
STUDNI"
PEŁNIENIE FUNKCJI

14

DD 14

INSPEKTORA NADZORU
NA D ROBOTAMI
INWESTYCYJNYMI
MONTAś ARMATURY I
POMPY GŁĘBINOWEJ W
STUDNI P/POś DO

15

DD 14

HYDRANTÓW WEW.
WRAZ Z ZASILANIEM
ELEKTRYCZNYM ORAZ
WYKONANIE SIECI DO
HYDRANTÓW
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WYKONANIE

16

DD 14

01.12.2010

28.12.2010

40 000,00

40 000,00

14.12.2009

29.01.2010

41 730,00

41 730,00

14.12.2009

29.01.2010

600,00

600,00

27.09.2010

07.10.2010

1 708,00

1 708,00

08.10.2010

20.11.2010

2 500,00

2 500,00

16.12.2010

21.12.2010

610,00

610,00

29.12.2010

29.12.2010

7 000,00

7 000,00

INSTALACJI
HYDRANTOWEJ WEW. I
ZEW.
WYKONANIE ROBÓT
INSTALACYJNYCH I

17

OWDIR

URUCHOMIENIE
INSTALACJI
POśAROWEJ
NADZÓR AUTORSKI
NAD WYKONANIEM
ROBÓT

18

INSTALACYJNYCH I

OWDIR

URUCHOMIENIE
SYSTEMU INSTALACJI
POśAROWEJ ZADANIA
INWESTYCYJNEGO
DOKUMENTACJA
SŁUśĄCA DO OPISU

19

OWDIR

PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA"ROBOTY
BUDOWLANE W

OWDIR

POśAROWEJ WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO STACJI MONITORINGU POśAROWEGO PSP W

ZDALNIE, WYPOSAśENIE BUDYNKU W INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ

PRZECIWPOśAROWĄ Z HYDRANTAMI 25 ORAZ WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI

WYPOSAśENIEM JEJ W URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE URUCHAMIANE AUTOMATYCZNIE I

OWDIR

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA NIEZBĘDNA DO REALIZACJI ZADANIA

20

INWESTYCYJNEGO "WYDZIELENIE POśAROWE KLADKI SCHODOWEJ Z JEDNOCZESNYM

OBIEKCIE OWDIR"

DOKUMENTACJA
SŁUśĄCA DO OPISU

21

OWDIR

PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA NA
ROBOTY
UZUPEŁNIAJĄCE
WYMIANA DRZWI

22

OWDIR

JADALNI NA DRZWI
P.POś
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WYDZIELENIE

23

OWDIR

04.11.2010

29.12.2010

04.11.2010

60 241,00

34 257,37

94 498,37

29.12.2010

3 500,00

3 500,00

15.12.2009

10.04.2010

3 500,00

3 500,00

15.12.2010

10.04.2010

94 965,45

94 965,45

15.10.2010

15.10.2010

1 220,00

1 220,00

06.10.2010

19.11.2010

44 500,00

44 500,00

05.10.2010

19.11.2010

2 667,00

2 667,00

03.12.2010

03.12.2010

4 257,80

4 257,80

07.12.2010

07.12.2010

5 041,99

5 041,99

01.04.2010

13.05.2010

2 440,00

2 440,00

10.05.2010

09.07.2010

2 000,00

2 000,00

08.09.2010

08.09.2010

169,51

169,51

12.10.2010

12.10.2010

118,30

118,30

08.11.2010

08.11.2010

189,51

189,51

21.12.2010

21.12.2010

155,15

155,15

POśAROWE KLADKI
SCHODOWEJ
NADZÓR AUTORSKI
NAD ZADANIEM

24

OWDIR

INWESTYCYJNYM
WYDZIELENIE
POśAROWE KLADKI
SCHODOWEJ

25

DPS A

26

DPS A

27

DPS A

28

DPS A

NADZÓR INWESTORSKI
TERMOMODERNIZACJI

TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU DPS

WYZNACZENIE GRANIC
DZIAŁKI

WYKONANIE
OGRODZENIA

NADZÓR INWESTORSKI

29

DPS A

PRZY WYKONANIU
OGRODZENIA

ZAKUPY

30

DPS A

INWESTYCYJNE-SZAFA
CHŁODNICZA
ZAKUPY

31

DPS A

INWESTYCYJNE SPRZĘT SPORTOWY

OPRACOWANIE

32

PCPR

DOKUMENTACJI NA
REMONT BUDYNKU W
PODBIELI

OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI

33

PCPR

PRZETARGOWEJ NA
REMONT BUDYNKU W
PODBIELI
ENERGIA

34

PCPR

ELEKTRYCZNA
PODBIEL
ENERGIA

35

PCPR

ELEKTRYCZNA
PODBIEL
ENERGIA

36

PCPR

ELEKTRYCZNA
PODBIEL
ENERGIA

37

PCPR

ELEKTRYCZNA
PODBIEL

48

WYKONANIE

13.05.2010

21.12.2010

3 050,00

3 050,00

13.05.2010

21.12.2010

5 490,00

5 490,00

13.05.2010

21.12.2010

191 263,04

191 263,04

13.05.2010

21.12.2010

95 122,56

95 122,56

17.12.2010

17.12.2010

6 992,43

6 992,43

29.09.2010

29.09.2010

X

X

DOKUMENTACJI

38

PCPR

PROJEKTOWOKOSZTORYSOWEJ
PODBIEL
NADZÓR INWESTORSKI

39

PCPR

REMONTU BUDYNKU W
PODBIELI

40

PCPR

41

PCPR

REMONT BUDYNKU W
PODBIELI

REMONT BUDYNKU W
PODBIELI
ZAKUPY
INWESTYCYJNE -

42

PCPR

ZESTAW
KOMPUTEROWY,
DRUKARKA

43

PCPR

8599,68

8 599,68

SPRZĘT
NAGŁAŚNIAJĄCY

RAZEM

0,00

60 241,00

945 589,63

8 599,68

0,00

1 014 430,31

W 2010 r. Rada Powiatu w Otwocku podjęła n/w uchwały z zakresu pomocy społecznej:
1. Uchwała Nr 260/XXXIX/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które
zostaną przeznaczone środki PFRON.
2. Uchwała Nr 271/XLII/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie
zajęcia stanowiska w przedmiocie zasadności działalności Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Domowego Hospicjum Dziecięcego „PROMYCZEK” z siedzibą
w Otwocku, powołanego przez Fundację Anielska Przystań z siedzibą w Warszawie.
3. Uchwała Nr 284/XLIV/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie
zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce
rodzinnej na terenie Powiatu Otwockiego.
4. Uchwała Nr 287/XLIV/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyraŜenia zgody na realizację w 2010 r. projektu
„W Stronę Samodzielności” w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
5. Uchwała Nr 295/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli.
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6. Uchwała Nr 296/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Podbieli.

W 2010 r. Zarząd Powiatu w Otwocku podjął n/w uchwały z zakresu pomocy
społecznej:
1. Uchwała Nr CCLXIV/167/10 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”
w Otwocku przy ul. Zagłoby 8/10.
2. Uchwała Nr CCLXV/167/10 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej
w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17.
3. Uchwała Nr CCLXVI/167/10 Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie przyjęcia
Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie przy ul.
Anielin1.
4. Uchwała Nr CCLXXI/169/10 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo –
wychowawczych Powiatu Otwockiego.
5. Uchwała Nr CCCIV/184/10 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo –
wychowawczych Powiatu Otwockiego.
6. Uchwała Nr CCCV/164/10 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo –
wychowawczych Powiatu Otwockiego.
7. Uchwała Nr CCCXXIII/198/10 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie wypłacenia dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo –
wychowawczych Powiatu Otwockiego.
8. Uchwała Nr CCCXXXVI/207/10 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 18 listopada 2010
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka
w Podbieli.
9. Uchwała Nr CCCXL/208/10 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 26 listopada 2010 r.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli.
10. Uchwała Nr CCCXLI/208/10 z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie dokonania
przeniesień pomiędzy poszczególnymi zadaniami określonymi w planie finansowym
podziału środków PFRON dla Powiatu Otwockiego na 2010 r.
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11. Uchwała Nr V/2/10 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie
ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych
Powiatu Otwockiego.
12. Uchwała Nr VI/2/10 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie
przyznania

dodatku

motywacyjnego

dyrektorom

placówek

opiekuńczo

–

wychowawczych Powiatu Otwockiego.
13. Uchwała nr VII/2/10 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie
dokonania przeniesienia pomiędzy poszczególnymi zadaniami określonymi w planie
finansowym podziału środków PFRON dla Powiatu Otwockiego na 2010 r.
14. Uchwała Nr X/2/10 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie
ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert

na wykonanie zadania Powiatu Otwockiego

w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Centrum Interwencji
Kryzysowej w Otwocku w 2011r.
15. Uchwała Nr XI/2/10 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie
ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego
w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego w Otwocku o zasięgu ponadgminnym w 2011 r.

Dyrektor PCPR
Małgorzata Woźnicka
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WYKAZ POTRZEB Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2011.

1. Rozszerzenie oferty Zespołu Poradnictwa Rodzinnego,
2. Rozwój

rodzinnych

form

opieki

zastępczej

(rodziny

zastępcze

zawodowe

i niezawodowe),
3. W oparciu o art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) podwyŜszenie kwoty pomocy pienięŜnej
na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo –
wychowawczych i rodzin zastępczych.
4. Budowa Domu dla Dzieci na działce połoŜonej w Otwocku przy ul. Ziemowita 7.
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