UCHWAŁA NR 85.30.2017
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Opatowie za rok 2016 wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie
systemu pieczy zastępczej na 2017 rok.
Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 4 ust. 1 pkt 3, pkt 3a, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 182 ust. 5
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§1
1. Przyjmuje się sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Opatowie za rok 2016 wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy
zastępczej na rok 2017.
2. Sprawozdanie oraz wykaz potrzeb, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Opatowie.
§3
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

/podpisy członków zarządu/

Załącznik
do Uchwały Nr 85. 30 . 2017
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 24 marca 2017 r.
SPRAWOZDANIE KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY
RODZINIE W OPATOWIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE ZA 2016 ROK WRAZ Z ZESTAWIENIEM POTRZEB
W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA 2017 ROK.
Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Opatowie, które to Centrum Starosta Opatowski wyznaczył na organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Opatowskim od 1 stycznia 2012 r. Zarządzeniem Nr
59. 2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.
Zgodnie z art. 182 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.) i ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 r. poz. 930, z późn. zm.), Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie składa sprawozdanie z realizacji zadań
w zakresie pieczy zastępczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku oraz
przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie pieczy zastępczej na 2017 rok.
Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu pieczy zastępczej wynikają
z przepisów zapisanych w:
1. Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).
2. Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930,
z późn. zm.).
3. Powiatowym programie rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Opatowskim na lata
2015-2017 - przyjętego Uchwałą nr V. 8. 2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11
lutego 2015 roku.
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki
i wychowania przez rodziców i jest sprawowana w formie:
1. Rodzinnej pieczy zastępczej, której formami są:
1) rodzina zastępcza:
a) spokrewniona,
b) niezawodowa,
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
i zawodowa specjalistyczna;
2) rodzinny dom dziecka.
2. Instytucjonalnej pieczy zastępczej sprawowanej w formie:
1) placówki opiekuńczo-wychowawczej;
2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następowało na podstawie orzeczenia sądu.
Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej trwa do osiągnięcia przez niego
pełnoletności za zgodą rodziny zastępczej lub dyrektora placówki opiekuńczowychowawczej do ukończenia 25 roku życia, gdy wychowanek pobiera naukę.
Realizowano następujące zadania w zakresie pieczy zastępczej:
1. Prowadzono akcję promującą ideę rodzicielstwa zastępczego oraz prowadzono nabór
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

2. Zapewniono pomoc, poradnictwo i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę
zastępczą poprzez kontakty ze specjalistami w Powiatowym Punkcie KonsultacyjnoDoradczym.
3. Współpracowano ze środowiskiem lokalnym, ośrodkami pomocy społecznej, sądami,
instytucjami oświatowymi, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, podmiotami
leczniczymi.
4. Zapewniono pomoc prawną osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
5. Dokonano okresowej oceny dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
6. Prowadzono nadzór nad placówkami opiekuńczo – wychowawczymi Powiatu
Opatowskiego.
7. Prowadzono szkolenia dla pracowników służb społecznych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
8. Współpracowano z dyrektorami i pracownikami placówek opiekuńczo –
wychowawczych Powiatu Opatowskiego w zakresie systemu wsparcia dla
wychowanków pieczy zastępczej.
9. Współpracowano z przedstawicielami Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach celem
wypracowania linii działania w procesie zgłaszania informacji o dzieciach
z uregulowaną sytuacją prawną pod kątem poszukiwania dla nich rodzin
przysposabiających.
10. Realizowano obowiązek zasądzania świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci
przebywających w pieczy zastępczej.
11. Prowadzono nadzór nad mieszkaniami chronionymi, które okresowo mogą dać
poczucie bezpieczeństwa dla rodzin i dzieci oraz dla pełnoletnich wychowanków
rodzin i placówek na starcie w dorosłe życie:
1) mieszkanie chronione - 4 miejsca przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
w Nieskurzowie Nowym;
2) mieszkanie chronione - 4 miejsca w Internacie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie
ul. J. Słowackiego 56.
12. Rozpoczęto realizację projektu „W Trosce o Rodzinę” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie
wsparcia psychologicznego, prawnego, doradztwa zawodowego dla rodzin zastępczych
i wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
13. Zgłoszono trzech pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do szkolenia
PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza prowadzonego przez Towarzystwo Nasz Dom
w Warszawie, zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, w zakresie kwalifikowania osób na rodzinę zastępczą.
14. Utworzono mieszkanie wspomagane dla potrzeb pełnoletnich wychowanków pieczy
zastępczej - mieszkanie wspomagane przy ul. J. Słowackiego 56, 27-500 Opatów.
Praca organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zespołu do spraw rodzinnej pieczy
zastępczej i koordynatora przebiegała w oparciu o 3-letni powiatowy program rozwoju pieczy
zastępczej w Powiecie Opatowskim. Współpraca z sądem w sprawie dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych odbywa się w miarę
potrzeb w tym zakresie.
Wzorem lat ubiegłych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie przyłączyło się
do kolejnej edycji Akcji Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz” na
rzecz pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych poprzez oprawę wizualną na
terenie powiatu oraz działań informacyjno-konsultacyjnych w lokalnych mediach.

Od 01 października 2016 roku jest realizowany projekt pod nazwą „W Trosce o Rodzinę”,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do
projektu zostało zakwalifikowanych 152 osoby z rodzin zastępczych oraz pełnoletnich
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu
opatowskiego. Projekt „W Trosce o Rodzinę” ma na celu zwiększenie dostępności do usług
społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, wsparcia rodziny
i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach
wsparcia prowadzone jest doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
praca socjalna. W ramach projektu podnoszone są również kwalifikację i kompetencje
zawodowe osób związanych ze świadczeniem usług społecznych - sprawujących pieczę
zastępczą. Zgodnie z założeniami projektu powstało mieszkanie wspomagane dla potrzeb
pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
I. Rodzinna piecza zastępcza: wykonanie rzeczowo - finansowe.
1. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
W 2016 roku zatrudnionych było 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy
wspólnie z pracownikiem socjalnym na podstawie wniosku rodziny zastępczej objęli swoją
opieką 36 rodzin zastępczych i 52 dzieci w tych rodzinach umieszczonych. Koordynatorzy
udzielali wsparcia 29 pełnoletnim wychowankom pozostającym w rodzinach zastępczych.
1) Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należało:
a) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
b) przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą
lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
c) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu
wzajemnego kontaktu,
d) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu
do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej,
e) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
f) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
2. Rodziny zastępcze i wychowankowie rodzin zastępczych kontynuujący naukę
z terenu powiatu opatowskiego:
1) liczba rodzin zastępczych ogółem w całym roku 2016 wynosi 61, a liczba
wychowanków tych rodzin wynosi 86; wg stanu na dzień 31.12.2016 rok liczba
rodzin zastępczych wynosi 53, a liczba wychowanków wg stanu na dzień 31.12.2016
rok wynosi 74 wychowanków, w tym:
a) dzieci, które opuściły rodzinę zastępczą:
 spokrewnioną - 4 dzieci oraz 3 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,
 niezawodową - 2 dzieci oraz 3 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,
b) rodziny zastępcze rozwiązane w okresie sprawozdawczym:
 spokrewnione - 5,
 niezawodowe - 3;
2) liczba rodzin zastępczych spokrewnionych - 31 (w nich 40 dzieci);
3) liczba rodzin zastępczych niezawodowych - 21 (w nich 29 dzieci);
4) liczba rodzin zastępczych zawodowe - 1 (w nich 5 dzieci);

5) liczba rodzinnych domów dziecka - 0;
6) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - 6;
7) pełnoletni wychowankowie pozostający w rodzinach zastępczych ogółem w całym
roku 2016 - 29, wg stanu na dzień 31.12.2016 rok - 23;
8) pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych kontynuujący naukę ogółem w 2016
roku - 16, wg stanu na dzień 31.12.2016 rok - 13.
3. Dzieci w rodzinach zastępczych pochodzące z terenu powiatu opatowskiego
zamieszkałe na terenie innego powiatu:
1) Ostrowiec Św. - 6 rodzin zastępczych (w tym 8 dzieci);
2) Sandomierz - 1 rodzina zastępcza w tym 1 dziecko);
3) Starachowice - 1 rodzina zastępcza (w tym 1 dziecko);
4) Płońsk - 1 rodzina zastępcza (w tym 1 dziecko);
5) Lipsko - 1 rodzina zastępcza (w tym 2 dzieci).
Ogółem liczba rodzin zastępczych poza powiatem opatowskim - 10.
Ogółem liczba dzieci w rodzinach zastępczych poza Powiatem Opatowskim - 13.
4. Rodziny zastępcze z terenu powiatu opatowskiego wychowujące dzieci z terenu
innych powiatów:
1) Radom - 1 rodzina zastępcza (1 dziecko);
2) Ostrowiec Św. - trzy rodziny zastępcze (3 dziecko);
3) Warszawa - 1 rodzina zastępcza (1 dziecko);
Ogółem dzieci z innych powiatów - 5.

5. Decyzje.
Świadczenia i dodatki udzielane są na wniosek. Przyznawanie oraz odmowa świadczeń
następuje w drodze decyzji administracyjnej.
1) Liczba wydanych decyzji ogółem: 93, w tym:
 liczba decyzji przyznających świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
w rodzinie zastępczej - 12,
 liczba decyzji zmieniających wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w rodzinie zastępczej - 2,
 liczba decyzji umarzających kwotę nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na
pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 1,
 liczba decyzji przyznających świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania
pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej - 26,
 liczba decyzji wygaszających świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania
pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej - 1,
 liczba decyzji zmieniających decyzję o przyznaniu świadczenia na pokrycie kosztów
utrzymania pełnoletniego wychowanka pozostającego w rodzinie zastępczej - 3,
 liczba decyzji zmieniających decyzję o przyznaniu pomocy pieniężnej na
kontynuowanie nauki - 2,
 liczba decyzji orzekających o zwrocie nienależnie pobranych środków na
kontynuowanie nauki – 1,
 liczba decyzji odmawiających przyznanie pomocy na kontynuacje nauki – 3,
 liczba decyzji przyznających świadczenie na pokrycie zwiększonych kosztów
utrzymania dziecka niepełnosprawnego - 2,
 liczba decyzji przyznających jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych
kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka - 6,

 liczba decyzji orzekających zwrot nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie
kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - 12,
 liczba decyzji orzekających zwrot nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie
kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej - 1,
 liczba decyzji przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - 13,
 liczba decyzji przyznających rodzinie zastępczej dofinansowanie do wypoczynku
dziecka - 6,
 liczba decyzji przyznających pomoc pieniężną na usamodzielnienie - 1,
 liczba decyzji przyznających pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie
rzeczowej - 1.
6. Wykonanie finansowe:
Plan: 1 097 957,00 zł, w tym 30 000,00 zł stanowiące wkład własny w ramach
projektu „W Trosce o Rodzinę”, wykonanie: 824 518,03 zł.
Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie
kosztów jego utrzymania, nie mniej niż kwota:
1) 660,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie
zastępczej spokrewnionej;
2) 1 000,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie
zastępczej niezawodowej.
Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje
dodatek nie niższy niż kwota 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów
utrzymania tego dziecka.
7. Wydatki powiatu:
1) wypłacono ogółem świadczenia na kwotę: 824 518,03 zł
a) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej:
 rodziny zastępcze spokrewnione: na kwotę: 330 577,61 zł
 rodziny zastępcze niezawodowe: na kwotę: 417 650,58 zł
 rodziny zastępcze zawodowe: 10 230,80 zł.
Razem rodziny zastępcze: świadczenia na łączną kwotę: 758 458,99 zł, w tym: 30 000,00 zł
stanowiące wkład własny w ramach projektu „W Trosce o Rodzinę”.
b) pomoc dla osób usamodzielnianych:
 pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków
rodzin zastępczych na kwotę: 66 059,04 zł,
c) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych:
 liczba świadczeń 0,
d) pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich
wychowanków rodzin zastępczych:
 liczba świadczeń 0.
Razem pomoc osobom usamodzielnianym: świadczenia na kwotę: 66 059,00 zł;
2) wydatki Powiatu Opatowskiego ponoszone na wynagrodzenia dla rodziny zastępczej
zawodowej: 4 322,60 zł (w okresie od 27.10.2016 roku do 31.12.2016 roku);
3) wydatki Powiatu Opatowskiego ponoszone na podstawie porozumień zawartych
pomiędzy powiatami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i
wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie (dzieci pochodzące z terenu
powiatu opatowskiego a zamieszkałe na terenie innych powiatów):

a) wypłacono świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
zastępczej na kwotę: 102 579,26 zł.
8. Dochód powiatu: łącznie – 164 386,77 zł
1) dochody Powiatu Opatowskiego ponoszone na podstawie porozumień zawartych
pomiędzy powiatami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu
i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie (dzieci pochodzące z innych
powiatów a zamieszkałe na terenie powiatu opatowskiego):
 dochód powiatu: 63 000,00 zł;
2) dochody powiatu z gmin Powiatu Opatowskiego:
Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go
po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosiła odpowiednio wydatki:
 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 50% wydatków w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy
zastępczej.
Niżej wymienione gminy poniosły wydatek na rzecz Powiatu Opatowskiego:
 gmina Ożarów - 23 041,36 zł,
 gmina Iwaniska – 32 935,17 zł,
 gmina Wojciechowice - 7 945,19 zł,
 gmina Sadowie - 8 064,77 zł,
 gmina Baćkowice - 12 977,42 zł,
 gmina Tarłów - 7 170,97 zł,
 gmina Opatów - 8 056,23 zł,
 gmina Lipnik - 1 195,66 zł.
Razem wydatek gmin na rzecz Powiatu Opatowskiego wyniósł: 101 386,77 zł.
9. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2016 roku ustawy z dnia 11 lutego 2016
roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195, z późn. zm.)
wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn.zm.) rodzinie zastępczej
oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko przysługuje
świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł, zwane dodatkiem wychowawczym.
Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej czy też
rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na
wniosek odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
Plan: 226 274,00 zł, wykonanie: 218 208,91 zł
Plan na obsługę: 2 283,00 zł, wykonanie obsługi: 1 989,00 zł.
Liczba wydanych decyzji przyznających dodatek wychowawczy w wysokości 500,00
zł – 58.
II. Instytucjonalna piecza zastępcza: wykonanie rzeczowo – finansowe.
1 Wypłata świadczeń dla 4 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych mieszkańców Powiatu Opatowskiego:
Plan - 60 000,00 zł, wykonanie - 14 619,20 zł.
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Liczba wydanych decyzji - 2:
1) dla kontynuujących naukę - 1;
2) tytułem pomocy na usamodzielnienie osobie opuszczającej placówkę opiekuńczowychowawczą - 1.
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Małoletni Powiatu Opatowskiego przebywający w placówce opiekuńczowychowawczych poza powiatem tj. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
w Skopaniu - 2 dzieci.
Z Powiatem Tarnobrzeskim zostało podpisane porozumienie dotyczące ponoszenia
kosztów za pobytu dzieci w tej placówce.
Z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej na
terenie innego powiatu, Powiat Opatowski poniósł wydatek w kwocie - 81 451,32 zł.

4

Na terenie Powiatu Opatowskiego w 2016 roku funkcjonowały cztery placówki
opiekuńczo-wychowawcze, które zapewniły dzieciom całodobową opiekę
i wychowanie oraz zaspokoiły ich niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne,
rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
1) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym, gm. Baćkowice
jest placówką typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, w tym 22 miejsca
socjalizacyjne i 6 miejsc interwencyjnych.
W roku 2016 przebywało w placówce ogółem 37 dzieci. Stan na 31 grudnia 2016 rok to 28
wychowanków (13 dzieci z terenu powiatu opatowskiego oraz 15 dzieci z poza powiatu):
a)
z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym do budżetu powiatu wpłynęła kwota:
601 847,31 zł,
b)
z tytułu przebywania dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
w Nieskurzowie Nowym z terenu naszego powiatu gminy zapłaciły do budżetu
powiatu kwotę: 51 176,87 zł.
Roczny plan wydatków na utrzymanie placówki w 2016 roku wynosił: 1 103 564,00 zł,
wykonanie: 1 044 362,87 zł, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne - 11 980,80 zł
oraz utrzymanie mieszkania chronionego - 3 991,68 zł.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2016 roku wynosił - 3 150,99 zł.
Placówka zapewniła w pełni potrzeby dzieci: emocjonalne, socjalne, edukacyjne,
wychowawcze, zdrowotne oraz społeczne.
Prowadzona była na bieżąco współpraca z rodzicami biologicznymi oraz dalszą
rodziną, jak również postępowanie adopcyjne.
W minionym roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym
odbyły się uroczystości i imprezy będące elementami realizacji powiatowego programu na
rzecz dziecka i rodziny. W okresie ferii zimowych dnia 26.01.2016 roku podopieczni
przebywali na nartach w miejscowości Niestachów, w dniu 29.01.2016 roku dzieci
uczestniczyły w zajęciach w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Rawszczyzna” w Ostrowcu
Świętokrzyskim. W dniu 27.03.2016 roku w placówce odbyło się uroczyste śniadanie
wielkanocne z udziałem dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych z Opatowa
i Tarłowa. Następną atrakcją podopiecznych był wyjazd w dniu 10.05.2016 roku na
wycieczkę do Nadleśnictwa „Marcule” koło Radomia woj. mazowieckie. W miesiącu
czerwcu, w dniu 15.06.2016 roku wychowankowie brali udział w konkursie Piosenki
Religijnej w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie. W czasie wakacji, od 18.07.2016 roku -

24.07.2016 roku, dzieci wraz z wychowawcami wypoczywali w Górach Pieninach. Od dnia
08.08.2016 roku do 19.08.2016 roku wychowankowie przebywali w miejscowości
nadmorskiej Dąbki. Dzieci są stałymi uczestnikami zabaw miejscowego zalewu i uczestniczą
w atrakcjach tam organizowanych podczas wakacji. W dniu 22.12.2016 roku w placówce
odbyła się wigilia bożonarodzeniowa podczas której podopieczni placówki przedstawili
Jasełka.
W roku 2016 w okresie wakacyjnym wykonano proces termomodernizacji budynku
placówki opiekuńczo-wychowawczej. Było to przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie
zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiekcie. Na bieżąco były również wykonywane
drobne remonty i naprawy.
2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tarłowie, gm. Tarłów jest placówką
typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym 12 miejsc socjalizacyjnych
i 2 miejsca interwencyjne.
W roku 2016 przebywało w placówce ogółem 23 dzieci. Stan na 31.12.2016 rok to 17 dzieci
(5 dzieci z naszego powiatu, 12 dzieci z innych powiatów ).
a)
z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w Placówce OpiekuńczoWychowawczej w Tarłowie do budżetu powiatu wpłynęła kwota: 521 467,55 zł;
b)
z tytułu przebywania dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarłowie
z terenu naszego powiatu gminy zapłaciły do budżetu powiatu kwotę: 18 841,75
zł.
Roczny plan wydatków na utrzymanie placówki w 2016 roku wynosił: 727 289,00 zł,
wykonanie: 726 668,12 zł, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne - 8 658,00 zł.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2016 roku wynosił - 3 128,92 zł.
Placówka zapewniła w pełni potrzeby dzieci: emocjonalne, socjalne, edukacyjne,
wychowawcze, zdrowotne, oraz społeczne.
Prowadzona była na bieżąco współpraca z rodzicami biologicznymi oraz dalszą
rodziną, jak również postępowanie adopcyjne.
W roku 2016 wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarłowie
wzięli udział w konkursie „Mini Przysmak”, który był jednym z punktów Akcji Wojewody
Świętokrzyskiego „Potrzebuję Rodziców od Zaraz”, która odbyła się w Kielcach.
Wychowankowie uczestniczyli w IV Biegu Niepodległości w Ożarowie, który odbył się pod
patronatem Starosty Opatowskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów. Ponadto
wychowankowie uczestniczyli w zabawach andrzejkowych zorganizowanych w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jałowęsach, Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Sulejowie, tam też uczestniczyli w zabawie karnawałowej. Podopieczni
mieli zorganizowane wycieczki do kompleksu turystycznego Jura Park w Bałtowie, do parku
rozrywki „Magiczne Ogrody” w miejscowości Trzcianka, do Wioski Indiańskiej „Bonanza”
w miejscowości Zielonka, a także zwiedzili Muzeum Wsi w miejscowości Maruszów.
Wychowankowie brali udział w XI Otwartych Mistrzostwach Podkarpacia w warcabach 64polowych w miejscowości Skopanie, w zawodach pływackich zorganizowanych na pływalni
Neptun w Ożarowie. Uczestniczyli także w imprezie folklorystycznej „Wianki”
zorganizowanej przez Urząd Gminy Tarłów w miejscowości Ciszyca. W okresie wakacyjnym
dzieci wyjechały na kolonie do miejscowości Krościenko. Wszystkie dzieci wzięły także
udział w Jasełkach Bożonarodzeniowych w Tarłowie, a także w Placówce OpiekuńczoWychowawczej w Nieskurzowie Nowym.
Na bieżąco wykonywane były drobne remonty i naprawy.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Opatowie jest placówką typu
socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym 12 miejsc socjalizacyjnych i 2
miejsca interwencyjne.
W roku 2016 przebywało w placówce ogółem 17 dzieci. Stan na dzień 31.12.2016 rok to 15
dzieci (4 dzieci z terenu powiatu opatowskiego, 11 dzieci z poza powiatu).
 z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Nr 1 w Opatowie do budżetu powiatu wpłynęła kwota: 359 369,35
zł,
 z tytułu przebywania dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1
w Opatowie z terenu powiatu opatowskiego gminy zapłaciły do budżetu powiatu
kwotę: 10 440,72 zł.
Roczny plan wydatków na utrzymanie placówki w 2016 roku wynosił: 570 345,00 zł,
wykonanie: 523 072,16 zł, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne - 5 896,80 zł.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2016 roku wynosił - 3 876,45 zł.
Placówka zapewniła w pełni potrzeby dzieci: emocjonalne, socjalne, edukacyjne,
wychowawcze, zdrowotne, oraz społeczne.
Prowadzona była na bieżąco współpraca z rodzicami biologicznymi oraz dalszą
rodziną, jak również postępowanie adopcyjne.
Dla wychowanków placówki zorganizowano w dniu 13.05.2016 roku wyjazd do kina Helios
w Starachowicach, spędzono również miło czas w McDonald’s. W roku 2016 dzieci
korzystały z basenu Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim, a potem odwiedziły
McDonald’s. Z okazji Dnia Dziecka podopiecznym zorganizowano wyjście na pizzę i lody.
Dla wychowanków zorganizowano wyjazd do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku gdzie
odbył się piknik, grill, można było skorzystać z przejazdów bryczką, rowerków wodnych.
W okresie wakacyjnym dzieci wyjechały na kolonie do miejscowości Krościenko.
Podopieczni mieli zorganizowane wycieczki do kompleksu turystycznego Jura Park
w Bałtowie, do parku rozrywki „Magiczne Ogrody”, uczestniczyli także w rajdzie pieszym do
Karwowa, tam również uczestniczyli w zabawach i ognisku. W roku szkolnym odbywały się
cotygodniowe zajęcia z Karate Kyokushin, zajęcia taneczne w Opatowskim Ośrodku Kultury
oraz wycieczki szkolne.
Na bieżąco wykonywane były drobne remonty i naprawy.
4) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego jest
placówką dla 14 wychowanków.
W roku 2016 przebywało w placówce ogółem 6 dzieci. Stan na dzień 31.12.2016 rok wynosi
6 dzieci z poza terenu powiatu opatowskiego:
a) z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w Placówce OpiekuńczoWychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Opatowie do budżetu
powiatu wpłynęła kwota: 37 026,87 zł.
Roczny plan wydatków na utrzymanie placówki w 2016 roku wynosił: 187 909,00 zł,
wykonanie: 74 564,37 zł, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne - 514,80 zł.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2016 roku wynosił - 4 973,25 zł.
Placówka zapewniła w pełni potrzeby dzieci: emocjonalne, socjalne, edukacyjne,
wychowawcze, zdrowotne, oraz społeczne.
Prowadzona była na bieżąco współpraca z rodzicami biologicznymi oraz dalszą
rodziną.
Placówka funkcjonuje od września 2016 roku.

III. Ustalenie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinie
zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej.
Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej rodzice solidarnie ponoszą miesięczna opłatę w wysokości:
a) przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
b) średnich miesięcznym wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej lub innych instytucjonalnych formach opieki. W zależności od
sytuacji życiowej dziecka za ponoszenie opłaty w w/w formach odpowiadają również
osoby dysponujące dochodami dziecka oraz osoby pełnoletnie przebywające w pieczy
zastępczej zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w ustawie.
Dodatkowo przy wydawaniu decyzji administracyjnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Opatowie odwołuje się do uchwały Nr XVIII.12.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części,
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od
ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Podstawą wydania decyzji w sprawie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest
ustalanie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i majątkowej osób zobowiązanych, które następuje na
podstawie wywiadu środowiskowego, zaświadczeń potwierdzających sytuację życiową
zobowiązanych, oświadczenia złożonego przez osoby zobowiązane lub innych dokumentów
zgromadzonych w toku postępowania.
Liczba wydanych decyzji w 2016 roku - 120, w tym:
1) zwalniające rodziców biologicznych z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie
zastępczej – 98;
2) zwalniające rodziców biologicznych z odpłatności za pobyt dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej – 20;
3) umarzające postepowanie w sprawie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczych – 2.
ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
NA 2017 ROK
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Plan finansowy na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich
wychowanków rodzin zastępczych wynosi: 1 108 512,00 zł.
Plan finansowy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych poza powiatem: 104 000,00 zł.
Plan finansowy na świadczenie wychowawcze – dodatek wychowawczy – 500 plus 230 524,00 zł.
Plan finansowy dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym 1 032 027,00 zł, plan na mieszkanie chronione: 7000,00 zł. Średni miesięczny koszt
utrzymania dziecka to kwota - 3 608,62 zł.
Plan finansowy dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarłowie - 693 713,00 zł.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka to kwota - 3 700,20 zł.
Plan finansowy dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Opatowie - 758 214,00
zł. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka to kwota 3 685,00 zł.
Plan finansowy dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistycznoterapeutycznego w Opatowie - 827 637,00 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania
dziecka to kwota 5 500,00 zł.

8.
9.
10.
11.
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13.
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15.
16.
17.
18.
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21.

22.
23.
24.

Plan finansowy dla placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Ożarowie - 636 000,00 zł.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka to kwota 3 853,07zł.
Plan finansowy na utrzymanie dzieci w placówkach poza powiatem - 93 200,00 zł.
Plan finansowy na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych którzy kontynuują naukę i podlegają usamodzielnieniu 60 000,00 zł.
Szkolenie dla trenerów programem PRIDE - w celu zapewnienia szkoleń dla kandydatów
na pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.
Praca z rodzinami, ocena ich funkcjonowania poprzez działanie zespołu ds. pieczy
zastępczej.
Ocena okresowej sytuacji dzieci w rodzinach zastępczych.
Prowadzenie nadzoru w zakresie sytuacji dzieci umieszczonych w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Opatowskiego.
Zorganizowanie szkolenia dla rodzin spokrewnionych i niezawodowych.
Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
Pozyskiwanie, szkolenie kandydatów na rodziny niezawodowe i zawodowe.
Obsługa merytoryczno – finansowa porozumień między powiatami dot. odpłatności za
pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach (wydatki i dochód powiatu).
Obsługa merytoryczno – finansowa programu 500 plus – dodatek wychowawczy.
Podjęcie działań w kierunku odnowienia więzi rodzinnych między wychowankami
placówek a rodzinami celem umożliwienia dzieciom powrót do rodzinnego domu lub do
rodziny zastępczej.
Rozpoznawanie potrzeb w powiecie – sytuacji, zjawisk kryzysowych dotyczących osób
i rodzin, pod kątem realizacji programu dla dziecka i rodziny oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Organizowanie i sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej i instytucjonalnej.
Współpraca z organizacjami pożytku publicznego, kościołami i samorządami gmin
w szczególności z asystentami gmin, powiatów i województwa.
Realizacja projektu „W Trosce o Rodzinę” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie poradnictwa
psychologicznego, prawnego, doradztwa zawodowego.

Opracował:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

