
UCHWAŁA NR 546/104/09
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia  18 marca 2009

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały 
dot.  przyjęcia  rocznego  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2008

Na  podstawie  art.  32  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
oraz § 55 ust. 2 pkt 1 Statutu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz. Urz. 
Woj.  Maz.  z  2002r.  Nr  173,  poz.  3826  z  późn.  zm.)   –  Zarząd  Powiatu 
w Sierpcu uchwala, co następuje:

§1.

Wnieść pod obrady projekt  uchwały dot.  przyjęcia rocznego sprawozdania 
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2008 
rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Paweł Kaźmierczak - Przewodniczący       .....................................

2. Andrzej Twardowski          - członek                        .....................................

3. Szczepan Jamiołkowski - członek                        .....................................

4. Sławomir Fułek - członek                        ....................................



UCHWAŁA NR …….. /........./2009
RADY POWIATU W  SIERPCU

z dnia .............. 2009r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2008

Na  podstawie  art.  12  ust.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
oraz art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)  i § 55 ust. 2 pkt 1 Statutu Powiatu z 
dnia  25  kwietnia  2002r.  (Dz.Urz.  Woj.  Maz.  z  2002r.  Nr  173,  poz.  3826 
z późn. zm.) – Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:
 

§1.

Przyjmuje  roczne  sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Centrum 
Pomocy Rodzinie  w Sierpcu za  rok  2008 oraz  wykaz  potrzeb  w zakresie 
pomocy społecznej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Sprawozdanie

 z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 

2008r.

I. WSTĘP
Powiatowe  Centrum Pomocy  Rodzinie  w  Sierpcu,  zgodnie  z  ustawą z  dnia  12 

marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm./ oraz 

innych ustaw wprowadzonych w związku z reformą ustrojową państwa, realizuje zadania z 

zakresu pomocy społecznej.

PCPR  (Centrum)  jest  jednostką  organizacyjną  Powiatu  powołaną  do  realizacji 

zadań  z zakresu  pomocy  społecznej  na  poziomie  ponadgminnym.  Powiaty  odgrywają 

ogromną rolę  w kształtowaniu sytuacji  społecznej,  a z racji  postępującej  decentralizacji 

zadań  i  kompetencji  państwa  w  ramach  polityki  społecznej  to  na  Powiecie  ciąży 

obowiązek poprawy sytuacji lokalnych społeczności. 

Nie chodzi tu tylko o poprawę warunków bytowych (dobra materialne, dostępność 

pracy,  dostęp  do  dóbr  kultury  i  nauki),  ale  również  o  stworzenie  zaplecza  socjalnego 

i sprawnie działających struktur pomocy społecznej, służących wsparciem mieszkańcom 

w trudnych sytuacjach. 

To właśnie  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  w myśl  ustawodawcy, 

Powiat ma realizować swoje zadania,  które  są przewidziane w wielu ustawach, np.:  w 

ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z 

późn. zm.), w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.  U.  z  2008 Nr 14,  poz.  92 z  późn.  zm.),  w 

ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1493), w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. 

Nr 111, poz. 535z późn, zm.), w ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  24,  poz.  198  z  późn.zm.),  w  ustawie  z  dnia  26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473z późn. zm.). 

II. SPRAWY LOKALOWE



 10  stycznia  2008  Centrum,  po  uzyskaniu  zgody  Zarządu  Powiatu  w  Sierpcu, 

zawarło  umowę, z Zakładem Przemysłu Odzieżowego MARJOS ul. Świętokrzyska 2a w 

Sierpcu,  wynajmu  siedmiu  pomieszczeń  biurowych  o  powierzchni  168  m  .  kw.  –  z 

przeznaczeniem na siedzibę PCPR (tym samym wykonało nakaz Państwowej Inspekcji 

Pracy).

.

III. SPRAWY KADROWE

W 2008  roku  w  Powiatowe  Centrum Pomocy  Rodzinie  w  Sierpcu  realizowało 

zadania  w  składzie  kadrowym:  Kierownika,  pracownik  na  stanowisku  specjalista  ds. 

rodziny,  pracownik  socjalny,  3  podinspektorów,  2  referentów  i  księgowa.  Pracę 

administracyjną wspierało dwóch stażystów skierowanych przez PUP w Sierpcu.

IV. ZADANIA DO REALIZACJI

Kardynalnym zadaniem PCPR w Sierpcu jest realizacja zadań własnych powiatu 

i zadań rządowych zleconych z zakresu pomocy społecznej przewidzianych w ustawie z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./ .

IV.a.  Zadania  pomocy  społecznej  realizowane  przez  samorząd  powiatowy  na 

podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 

115, poz. 728 z późn. zm.)  - zadania własne:

Opracowanie  i  realizacja  powiatowej  strategii  rozwiązywania  problemów 

społecznych; 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2012 przyjęto Uchwalą Nr 

157/XXIV/05r.  Rady  Powiatu  z  dnia  23  marca  2005r.  do  realizacji. Strategia  jest 

dokumentem  podstawowym,  porządkującym  kierunki  działań  w  zakresie  pomocy 

społecznej.

 Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i udzielanie pomocy pieniężnej,

Dziecku  pozbawionemu  częściowo  lub  całkowicie  opieki  rodzicielskiej  lub 

niedostosowanemu społecznie  powiat  zobowiązany jest  zapewnić opiekę i  wychowanie 

w formie zastępczej opieki rodzinnej lub placówki.

Udzielamy  wsparcia  finansowego  rodzinom  zastępczym  –  na  naszym  terenie 

funkcjonują  sześćdziesiąt  cztery  rodziny  zastępcze.  Niestety,  z  tej  liczby tylko  pięć  to 



rodziny zastępcze niespokrewnione, które podjęły się obowiązku sprawowania opieki nad 

dziećmi  zabranymi  z placówek opiekuńczo –  wychowawczych i  z  domów rodzinnych, 

niezapewniających warunków do prawidłowego rozwoju. Podpisano także jedną umowę 

na  pełnienie  funkcji  zawodowej  niespokrewnionej  z  dzieckiem  wielodzietnej  rodziny 

zastępczej.  Osoba  opiekująca  się  maksymalnie  sześciorgiem dzieci  będzie  otrzymywać 

miesięczne  wynagrodzenie.  Należy  podkreślić,  że  jest  to  rozwiązanie  korzystne przede 

wszystkim dla dzieci – zamiast przebywać w placówce, w grupie kilkudziesięciu dzieci z 

wychowawcami  zmieniającymi  się  w  ciągu  doby,  żyją  w  środowisku  domowym,  ze 

stałymi opiekunami. Jest to również korzystne dla Powiatu – rodzinne formy opieki są 

nieporównywalnie tańsze. 

Dzieci,  wobec  których  sąd  rodzinny  wydał  postanowienie  o  umieszczeniu 

w placówkach opiekuńczo -  wychowawczych są umieszczane w placówkach na terenie 

innych powiatów. Zawsze dokładamy wszelkich starań, by było to miejsce jak najbliżej nas 

położone.  Z  roku  na  rok  jest  coraz  trudniej  znaleźć  placówkę  dysponującą  wolnymi 

miejscami. W roku 2008 odwieźliśmy trójkę dzieci.  W sumie w placówkach na terenie 

różnych powiatów (np. płocki, mławski, skierniewicki) przebywało około 30 dzieci.

System opieki nad dzieckiem w naszym kraju jest poddawany reformie, mającej na 

celu stopniowe zastępowanie opieki instytucjonalnej (likwidowanie placówek opiekuńczo 

–  wychowawczych,  nazywanych  potocznie  domami  dziecka)  formami  rodzinnymi,  tj. 

różnymi formami rodzin zastępczych, rodzinnymi domami dziecka.  Na terenie powiatu 

sierpeckiego  nigdy  nie  funkcjonowała  żadna  placówka  opiekuńczo  –  wychowawcza. 

Niestety, podobnie jak w całym kraju, nie mamy również rozwiniętej sieci rodzicielstwa 

zastępczego. Dlatego musimy wzmóc wysiłki, by zaktywizować mieszkańców powiatu. W 

tym celu Centrum przygotowało projekt systemu rodzinnej opieki zastępczej, w którym są 

jasno  określone  zasady  kwalifikowania  kandydatów,  finansowego  wsparcia  rodzin 

zastępczych  oraz  zasady  wynagradzania  osób  podejmujących  się  tej  pracy.  Przyjęcie 

systemu powinno  się  także  przyczynić  do  rozpropagowania  rodzicielstwa  zastępczego, 

także wśród osób pełniących funkcje publiczne w naszym powiecie. 

Naszym  wspólnym  celem  powinno  być  zachęcenie  ludzi  dobrego  serca, 

o ustabilizowanej sytuacji życiowej, mogących zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i dobre 

warunki  rozwoju do zastanowienia się  nad możliwością  pomocy dzieciom, którym nie 

dane było żyć w szczęśliwym domu rodzinnym. Powinniśmy zrobić wszystko, by dzieci z 



powiatu sierpeckiego nie musiały być umieszczane w odległych placówkach, lecz mogły 

liczyć na pomoc naszej społeczności.

Rodziny zastępcze

Jednym z zadań, jakie realizuje PCPR jest organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, 

m.in.  udzielanie  pomocy  pieniężnej  na  częściowe  pokrycie  kosztów  utrzymania 

umieszczonych w nich dzieci oraz przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, 

zagospodarowanie i na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze

Na terenie powiatu sierpeckiego funkcjonowało w 2008r. (stan na 31.12.2008r.) 64 

rodziny zastępcze, w których umieszczonych zostało 86 dzieci. Rodziny zastępcze dzielą 

się  na  rodziny  spokrewnione  z  dzieckiem  /59  rodzin/  oraz  rodziny  zastępcze 

niespokrewnione z dzieckiem /5 rodzin/. 

Umieszczenie dziecka następuje na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. 

Rodziny  zastępcze  otrzymują  –  na  wiosek  –  pomoc  pieniężną  na  utrzymanie 

umieszczonego  dziecka.  Wysokość  miesięcznej  pomocy  dla  rodziny  zastępczej 

uwarunkowana jest sytuacją dochodową dziecka, jego wiekiem i stanem zdrowia. 

Wypłacone świadczenia:

Przez  okres  styczeń-grudzień,  na  podstawie  decyzji  administracyjnych,  wypłacono 

rodzinom niespokrewnionym z dzieckiem kwotę 92.507,29 zł., rodzinom spokrewnionym 

kwotę 544.337,81 zł.; w tym: 12 świadczeń  na pomoc pieniężna jednorazową związaną 

z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem w łącznej kwocie 

13.175,20  zł.,  4  świadczeń   na  pomoc  pieniężna  jednorazową  związaną  z  przyjęciem 

dziecka do rodziny zastępczej nie spokrewnionej z dzieckiem w łącznej kwocie 5.764,00 

zł.;

w sumie rodzinom zastępczym wydano świadczenia na kwotę   852.700,49 zł.  

Rodzaje świadczeń:

-      comiesięczne  świadczenia  na  częściowe  pokrycie  kosztów  utrzymania  dzieci  w 

rodzinie: spokrewnionej z dzieckiem - 544.337,81 zł. , niespokrewnionej – 92.507,29 zł.

- wypłacane  comiesięczne  świadczenia  dla  28  pełnoletnich  wychowanków  rodzin 

zastępczych na kontynuowanie nauki w wysokości 208.894,07 zł. 

- przyznana  11  wychowankom jednorazowa  pomoc  pieniężna  (specjalne  świadczenia 

pieniężne)  opuszczającym  rodziny  zastępcze  wskutek  usamodzielnienia  na  kwotę 

54.351,00 zł.,



- przyznano  2  wychowankom  pomocy  pieniężnej  na  zagospodarowanie  w  formie 

rzeczowej na kwotę 3.998,00 zł.

03  listopada  2008r.  została  utworzona  na  terenie  powiatu  niespokrewniona  z 

dzieckiem – zawodowa, wielodzietna rodzina. Rodzinie PCPR wypłaciło 10 świadczeń na 

łączna kwotę 6.961,32 zł.,  w tym 2 świadczenia   związane z  jednorazową pomocą na 

przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej na kwotę 1.647 zł.

Ponadto, rodzina zastępcza otrzymała wynagrodzenie za swoja pracę w wys.3.574,93 zł.

Budżet  dla  rodzin  zastępczych  w  wys.  973.280,00  zł.  został  zrealizowany  w  96% 

(wypłacono kwotę 934.869,00 zł.).

Zadaniem  własnym  powiatu  jest  pokrywanie  kosztów  utrzymania  dzieci  z 

terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, również na terenie innego 

powiatu. 

Na  terenie  innych  powiatów  (m.in.  Płock,  Sztum,  Gostynin)  przebywały  dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych. Powiat sierpecki pokrywał koszty utrzymania 

ww.  dzieci  na  podstawia  podpisanych  porozumień  miedzy  powiatami.  Wydatkowana 

kwota na to zadanie to: 67.135,98 zł.

PCPR wydatkował na obligatoryjne szkolenie dla rodzin zastępczych kwotę 11.457,60 zł.

Budżet  dla  rodzin  zastępczych  w  wys.  973.280,00  zł.  został  zrealizowany  w  96% 

(wypłacono kwotę 934.869,00 zł.).

PCPR jest w ciągłym kontakcie z rodzinami zastępczymi. Rodziny często borykają 

się  z  najróżniejszymi  problemami  wynikającymi  z  dnia  codziennego  oraz  ze  zdarzeń 

losowych.  W  sprawie  rodzin  zastępczych  współpracujemy  z  gminami,  Ośrodkiem 

Adopcyjno – Opiekuńczym w Płocku, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sierpcu 

oraz Sądem Rodzinnym i Policją. 

3.  Zapewnienie  opieki  dzieciom  i 

młodzieży  w  ramach  placówek 

opiekuńczo –wychowawczych

Powiat  sierpecki  należy  do  tych  powiatów  na  terenie,  których  nie  funkcjonuje 

żadna placówka opiekuńczo-wychowawcza w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. W 

związku  z  powyższym  powiat  nasz  zobowiązany  jest  do  kierowania  nieletnich  do 

placówek na terenie innych powiatów. 



Jednym z zadań Powiatu (na  podstawie art.  19 ustawy z dnia  12 marca  2004r. 

o pomocy społecznej  (Dz.  U. z  2008r.  Nr 115, poz.  728 z  późn. zm.)  jest  pokrywanie 

kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, również na terenie innego powiatu. 

Ze względów społeczno – psychologicznych zalecane jest  znalezienie dla dzieci 

pozbawionych  rodziny  naturalnej  warunków  jak  najbardziej  do  niej  zbliżonych. 

Oczywistym jest,  iż najlepszą formą opieki nad dzieckiem jest rodzicielstwo zastępcze. 

Koszty pobytu dzieci w poszczególnych placówkach są różne: za pobyt dziecka w Domu 

Dziecka w Kowalewie płaciliśmy 2.317zł.; za pobyt w RDD w Gostyninie 1.754 zł.

Na bieżąco analizujemy zasadność przeniesienia dzieci z placówek do rodzin zastępczych. 

Niestety, na razie PCPR ma niewielu chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

Niemniej jednak kierunek działań będą podtrzymany: należy wprowadzać rodzinne formy 

opieki  nad  dziećmi,  by  jak  najmniej  dzieci  przebywało  w  placówkach 

zinstytucjonalizowanych.  

Obsługą  finansową porozumień zajmuje się  od  01.01.2007r.  Wydział  finansowy 

Starostwa, PCPR zaś zajmuje się stroną merytoryczną spraw. Płatności kosztów pobytu 

dzieci w placówkach regulowane były na bieżąco.

Powiat  Sierpecki  pokrywał  koszty  utrzymania  21  dzieci  na  podstawie  podpisanych 

porozumień  z  pięcioma  powiatami  prowadzącymi  placówki.  Łączny  koszt  utrzymania 

dzieci w placówkach w 2008r. wyniósł 557.557,70 zł. (zrealizowany w 97% budżetu).

Zadaniem  własnym  powiatu  jest  przyznawanie  pomocy  pieniężnej  na 

usamodzielnienie  i  kontynuowanie  nauki  osobom  opuszczającym  placówki 

opiekuńczo-wychowawcze (...).

Do  udzielenia  pomocy  pieniężnej  na  kontynuowanie  nauki  i  usamodzielnienie  jest 

zobowiązany powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka przed skierowaniem 

do placówki.

Osoba,  która  osiągnęła  pełnoletniość  w  placówce  lub  osoba  pełnoletnia  opuszczająca 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą – zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe 

usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą: 

- pieniężną na usamodzielnienie,

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,



-  w  uzyskaniu  odpowiednich  warunków  mieszkaniowych,  w  tym  w  mieszkaniu 

chronionym,

- w uzyskaniu zatrudnienia,

- na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

W  2008r.  usamodzielniliśmy  6  wychowanków  placówek  opiekuńczo-

wychowawczych  i  wypłaciliśmy  na  ich  rzecz  jednorazowe  świadczenie  na 

usamodzielnienie  w łącznej  wysokości  29.646,00 zł. oraz  dla  15  osób –  wypłaciliśmy 

kwotę 67.996,66 zł. na comiesięczne świadczenia na kontynuowanie nauki.

W 2008 roku nie przyznaliśmy pomocy dla wychowanka placówki - na zagospodarowanie 

w formie rzeczowej. Rozpatrzenie wniosku przenieśliśmy na 2009r.

W  2008r.  dwójka  wychowanków  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  użytkowała 

mieszkania chronione w Sierpcu ul. Armii Krajowej 8a/2. 

Działania PCPR-u były ukierunkowane szczególnie na pracę socjalną prowadzoną 

w celu usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym po powrocie z placówki na 

teren  powiatu  sierpeckiego.  W  większości  przypadków  opiekunem  procesu 

usamodzielnienia wychowanka opuszczającego placówkę jest pracownik PCPR-u. 

W związku z powyższym:

 Współdziałaliśmy i  wspieraliśmy osoby  usamodzielniane  w kontaktach  z  rodziną  i 

środowiskiem,  udzieliliśmy  pomocy  w  uzyskaniu  odpowiednich  warunków 

mieszkaniowych  /umieszczaliśmy  w  mieszkaniach  chronionych  na  terenie  powiatu 

itp./. 

 Współpracowaliśmy w celu ułatwienia  uzyskania mieszkania socjalnego z  zasobów 

gminy, Podejmowaliśmy działania celem uzyskania zatrudnienia przez osoby z domów 

dziecka. 

 Instruowaliśmy w uzyskaniu przysługujących świadczeń. 

 Inspirowaliśmy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do uzyskania 

wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami osoby usamodzielnianej.

4. Nadzór sprawowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

Ad. 4.1. nadzoru nad rodzinnymi formami opieki zastępczej

Na terenie  powiatu sierpeckiego w ramach rodzinnych form opieki  funkcjonują 

rodziny zastępcze niespokrewnione i spokrewnione.  Nadzór nad rodzinami sprawujemy 

w ramach pracy socjalnej i w toku postępowań administracyjnych. Do działań w ramach 



nadzoru  należy  zaliczyć:  przeprowadzanie  rodzinnych  wywiadów  środowiskowych 

z rodzinami  zastępczymi,  zbieranie  informacji  o funkcjonowaniu  rodzin  i  dzieciach 

w umieszczonych  w  rodzinach  ze  szkół,  ośrodków  pomocy  społecznej,  działania 

podejmowane na sygnały, interwencje z różnych źródeł.

Dodatkowo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu spełnia obowiązek nałożony 

w § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004r. 

w sprawie  rodzin  zastępczych  (Dz.U.  Nr  233,  poz.  2344  z  późn.  zm.),  w  ramach 

współpracy z sądem informujemy właściwy wydział sądu o całokształcie sytuacji osobistej 

dziecka  umieszczonego  w  rodzinie  zastępczej  oraz  o  sytuacji  rodziny  naturalnej. 

Informacje te sporządzamy na podstawie posiadanych informacji, uzyskiwanych z różnych 

źródeł, np.:

-  w  toku  przeprowadzania  rodzinnych  wywiadów  środowiskowych  (jeden  wywiad  z 

osobami  pełniącymi  funkcję  rodziny  zastępczej  na  temat  sytuacji  dziecka,  drugi   z 

rodzicami biologicznymi),

- w ramach współpracy ze szkołami na temat funkcjonowania dziecka w środowisku, jego 

relacji z rówieśnikami, postępów w nauce, jego stanu fizycznego, emocjonalnego, stanu 

opieki i współpracy szkoły z opiekunami,

-  w  ramach  współpracy  z  ośrodkami  pomocy  społecznej  na  temat  funkcjonowania 

w środowisku rodziny zastępczej oraz sytuacji rodziny naturalnej.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 

64, poz. 593 z późn.zm.) mamy obowiązek minimum dwa razy w roku udokumentować 

sprawdzenie  uprawnień  rodziny  zastępczej  do  świadczenia  pieniężnego  („aktualizacja 

wywiadu”). 

Aby sprostać  wymogom formalnym (min.  dwukrotne  w  ciągu  roku  udokumentowanie 

pracy z rodzinami, sprawdzanie danych, uprawnień, itp.) oraz aby uzyskać jak najwięcej 

informacji  o  dziecku  wykorzystujemy  wzór  formularza  rodzinnego  wywiadu 

środowiskowego  część  VI,  zamieszczonego  w Rozporządzeniu  Ministra  Polityki 

Społecznej  z dnia  19 kwietnia  2005r.  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego 

(Dz.U. Nr 77,  poz. 672).  Wybór tego formularza podyktowany był m.in.  faktem, że w 

wyniku porównania wzorów formularzy części VI i VII okazało się, że większość danych 

powiela się lub jest nam znana z wcześniejszych etapów; np. odnośnie rubryk w części VII 

– wiemy czy rodzina odbyła szkolenie i kiedy, wiemy gdzie dziecko przebywało  przed 

umieszczeniem w rodzinie zastępczej, zmiany sytuacji rodziny zastępczej są obserwowane 



na bieżąco i  udokumentowane w co półrocznych „aktualizacjach wywiadu”, informacje o 

rodzicach  biologicznych  uzyskujemy  w  trakcie  przeprowadzania  wywiadów  z  nimi, 

informacje zdrowotne i „szkolne” pozyskujemy dodatkowo ze źródeł oraz ustalamy w toku 

rozmów z rodzinami. 

Musimy pamiętać, że pracownik socjalny idąc do rodziny zastępczej analizuje całokształt 

sytuacji, a więc bada sytuację zarówno samego dziecka jak i jego opiekunów (interesuje 

się jego wynikami w nauce, pyta o problemy opiekuńczo – wychowawcze, o zdrowie, o 

dochody dziecka i opiekunów, potrzeby, itp.). 

Braliśmy też pod uwagę, że skoro ustawodawca określił „wzór kwestionariusza wywiadu” 

to  jako  realizatorzy  zadania  możemy  pokusić  się  o  dostosowanie,  wykorzystanie  tego 

wzoru  tak,  by  pracy  socjalnej  nadmiernie  nie  formalizować  i  nie  sprowadzać  do 

wypełniania kilku podobnych  formularzy.  Dokładając jednak starań, by dokumentacja 

spełniała wymogi określone w przepisach uznaliśmy, że to część VI dostarcza najwięcej 

informacji o dziecku i jego opiekunach. 

Ad. 4.2. nadzoru nad działalnością ośrodka adopcyjno – opiekuńczego

Na terenie powiatu sierpeckiego nie funkcjonuje ośrodek adopcyjno – opiekuńczy, 

zadania na rzecz mieszkańców wykonuje Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Płocku. 

Gmina  Miasto  Płock,  jako  organ  prowadzący,  zgodnie  z  podpisanym  Porozumieniem 

z 11.06.2007r.  zapewnia  prawidłową realizację  zadań wykonywanych przez  Ośrodek,  a 

więc realizuje także obowiązek nadzoru nad jednostką. Powiat Sierpecki ze swej strony 

zapewnił  sobie  prawo do kontrolowania Ośrodka w zakresie  realizowanych zadań oraz 

otrzymywanie sprawozdań rzeczowo – finansowych, które są analizowane co do zgodności 

zawartych informacji.

Ad. 4.3. nadzoru nad domem pomocy społecznej

Na  terenie  powiatu  sierpeckiego  funkcjonuje  jeden  dom  pomocy  społecznej  o 

zasięgu ponadgminnym. Mieści się w Szczutowie przy ul. 3-go Maja 116. Przeznaczony 

jest dla 70 osób w podeszłym wieku. 

Wojewoda Mazowiecki decyzją z dnia 13.12.2002r., znak: 9013/59/2002,  wydał 

Powiatowi zezwolenie na prowadzenie placówki na czas nieokreślony (jednostka spełnia 

standardy-  także-  określone  rozporządzeniem  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  19 

października 2005r. - Dz.U. Nr 217, poz. 1837- w sprawie domów pomocy społecznej). 



DPS w Szczutowie jest  wpisany do Rejestru domów pomocy społecznej Województwa 

Mazowieckiego pod pozycją nr 19.

Zadania  związane  z  nadzorem  i  organizacją  działalności  kontrolnej  ogólnie  określają 

postanowienia § 14 Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Sierpcu. Szczegółowe zapisy 

dotyczące  zasad  sprawowania  nadzoru  i  kontroli,  a  zwłaszcza:  zasad  upoważniania 

pracowników  do  przeprowadzania  kontroli,  form  kontroli  i  koordynacji  działań 

kontrolnych, sposobu dokumentowania wyników kontroli i postępowania pokontrolnego, 

określa Zarządzenie nr 3/05 Kierownika PCPR w Sierpcu z dnia 30.06.05r.  w sprawie 

wytycznych  dotyczących  wykonywania  kontroli  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w 

Szczutowie (tekst w załączeniu).

Zgodnie  z  zapisem  §  20  cytowanego  Regulaminu,  działalność  PCPR  oparta  jest  na 

rocznym programie działania,  również działalność kontrolna.  Corocznie opracowywany 

jest plan kontroli domu pomocy społecznej. Kontrole zgodnie z planem są realizowane, co 

odzwierciedla prowadzony w/m rejestr kontroli w DPS w Szczutowie (rzeczowy wykaz 

akt -PCPR.OiA.0812-9/....).

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. Nr 217, 

poz. 1837) w sprawie domów pomocy społecznej, nie reguluje ilości przeprowadzanych 

kontroli  w ciągu roku w zakresie  przestrzegania standardu  usług  w dps.  Wcześniejszy 

dokument,  tj.  Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej z  dnia  15 września 

2000r. (Dz.U. Nr 82,  poz.  929) w sprawie domów pomocy społecznej,  zawierał  nakaz 

przeprowadzania kontroli co najmniej dwa razy w roku według planu kontroli (§ 10 ust.2 

cytowanego rozporządzenia).

PCPR w Sierpcu przyjęło jako  zasadę przeprowadzania  planowych kontroli  w DPS w 

Szczutowie co najmniej dwa razy w roku.

W 2008r. przeprowadzono, według planu, dwie kontrole w dniach 12 czerwca i 19 

grudnia.

12 czerwca została przeprowadzona kontrola dps w zakresie: działalność terapeutyczno-

opiekuńcza w DPS w Szczutowie oraz 19 grudnia w zakresie oceny struktury i poziomu 

wykształcenia oraz zatrudnienia pracowników domu pomocy społecznej.

 W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto, pracownicy PCPR sprawują nadzór bieżący nad dps, przede wszystkim 

poprzez  prowadzenie  dokumentacji  szczegółowej  w  zakresie:  wykorzystania  miejsc  w 

domu, weryfikacji dokumentów osób ubiegających się o zamieszkanie w dps, wydawanie 



decyzji administracyjnych w sprawie skierowania do dps oraz przedkładanej kierownikowi 

PCPR sprawozdawczości. Centrum dokonuje analizy dokumentacji opisowej, opracowanej 

przez  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Szczutowie  –  realizacji  usług  (rehabilitacyjnych, 

psychologicznych, terapeutycznych, kulturalno-oświatowych, medycznych, zabezpieczenia 

kontaktów z bliskimi i innych) przez poszczególne działy lub specjalistów zatrudnionych 

w jednostce.

Nadzór  nad  realizacją  planu  finansowego  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Szczutowie 

sprawuje Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Sierpcu. 

Ad. 4.4. nadzoru nad mieszkaniami chronionymi

Rada  Powiatu  –  Uchwałą  Nr  158/XXIV/2005  z  dnia  23.03.2005r.  powołała 

mieszkania chronione w Sierpcu ul. A. Krajowej 8a/2. 

W ciągu 2008r. mieszkania chronione zamieszkiwało troje wychowanków.

Zarząd powiatu kwalifikuje  wychowanków do zamieszkania mieszkań chronionych,  na 

wniosek  Kierownika  PCPR,  po  uzyskaniu  opinii  Komisji  Spraw  Społecznych  Rady 

Powiatu.

Mieszkania  chronione  funkcjonują  jako  samodzielne  lokale  mieszkaniowe, 

zajmowane  przez  uprawnione  osoby  na  podstawie  umowy  użytkowania.  Z  chwilą 

podpisania umowy użytkownik lokalu zobowiązuje się do przestrzegania zasad współżycia 

społecznego oraz dodatkowo zasad określonych w „Regulaminie korzystania z mieszkania 

chronionego”.  Jako forma pomocy osobom potrzebującym wsparcia,  mieszkania nie  są 

więc jednostką organizacyjną pomocy społecznej i nie traktujemy ich jako podmiotu do 

kontroli. Natomiast nadzór nad ich funkcjonowaniem, a raczej nad opiekę nad lokalami 

i ich mieszkańcami realizujemy na bieżąco. Pracownik PCPR jest w stałym kontakcie z 

mieszkańcami  (udostępnione  numery  telefonów  komórkowych),  często  spotyka  się  z 

mieszkańcami,  zarówno  u  nich  jak  i  w  siedzibie  PCPR  (wymieniając  choćby  tylko 

„odnotowane”  rozmowy  i spotkania  w  II  połowie  roku:  10.06.2008,  06.06.2008, 

26.05.2008,  08.05.2008,  07.05.2008,  21.03.2008,  19.03.2008,  07.03.2008,  28.02.2008, 

25.02.2008, 20.02.2008, 13.02.2008, 11.02.2008, 07.02.2008), pomaga im w załatwianiu 

spraw  urzędowych  (np.  w  urzędzie  pracy,  w  urzędzie  miasta,  urzędzie  skarbowym, 

ośrodku  pomocy  społecznej,  itp.).  Korzystamy  również  z  faktu,  że  mieszkania  są 

usytuowane w budynku, w którym mieszczą się inne jednostki powiatowe, np. internat, 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej,  Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna  -  poprzez 



utrzymywanie  kontaktu  z  osobami  kierującymi  jesteśmy  informowani  o  sytuacji 

w mieszkaniach. Jesteśmy także w kontakcie z Powiatową Jednostka Budżetową, która na 

bieżąco informuje nas o stanie należności z tytułu użytkowania mieszkań, regulowanych 

przez mieszkańców.  

Przy  zajmowaniu  mieszkań  spisywany  jest  protokół  zdawczo-odbiorczy  dotyczący 

wyposażenia mieszkań, na podstawie którego w momencie opuszczania mieszkania (lub w 

razie potrzeby w trakcie pobytu) „rozliczamy się” z użytkownikiem.

Musimy  jednak  pamiętać,  że  adresatami  tej  formy  pomocy  są  młodzi  ludzie,  np. 

opuszczający  placówki  opiekuńczo  –  wychowawcze,  którzy  praktycznie  dopiero  teraz 

muszą nauczyć się prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego staramy się 

nie zostawiać ich samym sobie, lecz pomagać im realizować ich plany i wspierać (np. po 

kilku  rozmowach  z jedną  z  dziewczyn  zasugerowaliśmy  jej  korzystanie  z  usług 

psychologa,  umówiliśmy  na  wizytę  z  psychologiem,  przekonaliśmy  do  skorzystania  z 

pomocy  psychiatry).  Pracownik  socjalny  prowadzi  z  nimi  w  ramach  Indywidualnych 

programów  usamodzielnień  pracę  socjalną  (wywiady,  rozmowy motywujące,  wizyty  u 

potencjalnych  pracodawców,  itp.).  Oprócz  tego  wszystkiego  prowadzona  jest  jeszcze 

typowa  praca  administracyjna,  a  więc  przeprowadzanie  wywiadów  środowiskowych, 

sprawdzanie aktualności dokumentacji, dochodów, kontynuowania nauki. 

Informację z  funkcjonowania mieszkań chronionych przedkładamy Zarządowi Powiatu, 

zgodnie z planem jego pracy.

Zapisy uchwały nr 134/XX/08 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2008r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności 

za  pobyt  w  mieszkaniach  chronionych;  pozwoliły  na  zamieszkanie  w  mieszkaniu 

chronionym dodatkowej grupie osób, tj.  pełnoletnim wychowankom placówek o profilu 

resocjalizacyjnym:  młodzieżowych  ośrodków  socjoterapii  i  młodzieżowych  ośrodków 

wychowawczych. 

5. Zadnie własnym powiatu jest prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu 

więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia (...).

Mieszkania chronione są nieocenioną formą pomocy dla młodych ludzi pozostawionych 

przez  ich  rodziny  samym  sobie.  Mamy  możliwość  zapewnienia  schronienia  czterem 

osobom.  Musimy  pamiętać,  że  naszą  rolą  jest  zapewnienie  możliwości  i  dołożenie 

wszelkich starań, by młodzi ludzie, często o trudnej przeszłości i wielu nierozwiązanych 



problemach,  podejmowali  trud  dobrego  życia.  Zdarzające  się  trudne  przypadki, 

pojawiające  się  problemy czy  podjęcie  przez  młodą  osobę  złej  decyzji,  nie  takiej  jak 

byśmy  oczekiwali,   nie  powinny  nas  zniechęcać  i nie  mogą  zniweczyć  tego  co 

zbudowaliśmy. Potrzebujących wsparcia i pomocy jest bardzo dużo, nasze możliwości są 

bardzo ograniczone.

Inne zadania powiatu:

6.  Udzielanie  informacji  o  prawach i uprawnieniach -   zadanie  realizowane jest  na 

bieżąco, wobec osób zgłaszających się do siedziby Centrum. 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzielają  informacji  swoim klientom 

o ich  prawach  i  uprawnieniach.  W większości  są  to  zapytania  o  możliwości  korzystania 

z różnych form świadczeń, rent, o prawach osób niepełnosprawnych, samotnych matek, rodzin 

patologicznych. 

Pracownicy PCPR pomagają także osobom potrzebującym pisać wnioski i pozwy do Sądu lub 

innych instytucji w sprawach społecznych, mieszkaniowych, rodzinnych. 

Ponadto ukazały się publikacje prasowe w dziennikach lokalnych oraz w biuletynach starostwa 

prezentujące w przystępny sposób zakres i obszar działania jednostki.

7.  Doradztwo  metodyczne dla  ośrodków  pomocy  społecznej  oraz  szkolenie 

i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej powiatu realizowane jest  poprzez 

bezpośrednie kontakty z ośrodkami i wspólne rozwiązywanie trudnych i problemowych 

spraw.  Powiat  nie  dysponował  w  2008r.  środkami  finansowymi,  które  pozwoliłyby 

zorganizować profesjonalne szkolenia dla pracowników socjalnych czy też sfinansować 

kursy podnoszące ich kwalifikacje.

Natomiast  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Sierpcu  –  we  własnym 

zakresie  –  prowadziło  doradztwo metodyczne  dla  ośrodków,  na  bieżąco  śledziło  prace 

Sejmu  w  zakresie  działań  legislacyjnych  dotyczących  polityki  społecznej  kraju, 

ustawicznie informowało o zmianie przepisów prawnych w obrębie pomocy społecznej, 

wychodziło  z  inicjatywami  przygotowania  się  do  zmian  w  systemie  rodzicielstwa 

zastępczego i opieki instytucjonalnej dla dzieci i młodzieży.

 

8. Organizowanie  specjalistycznego poradnictwa,  w  tym  rodzinnego  dla  rodzin 

naturalnych i zastępczych. 



Zadaniem  Powiatu  jest  także  udzielanie  wsparcia  rodzinom mającym  trudności 

w wypełnianiu swoich zadań, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub 

częściowo  pozbawionym  opieki  rodziców.  W  Centrum  w  ramach  poradnictwa 

specjalistycznego  prowadzona  jest  praca  socjalna  z  rodzicami,  udzielane  są  porady 

rodzinne i psychologiczne, m.in. przez psychologa, pracownika socjalnego. W przyszłości 

planuje się stworzenie w ramach PCPR tzw. „specjalistycznego poradnictwa rodzinnego”.

Udzielamy  także  wsparcia  pełnoletnim  wychowankom  rodzin  zastępczych, 

placówek  opiekuńczo  –  wychowawczych,  domów  pomocy  społecznej,  specjalnych, 

młodzieżowych ośrodków szkolno – wychowawczych, zakładów poprawczych. Udzielamy 

comiesięcznej  pomocy  finansowej.  Oprócz  wsparcia  materialnego  osoby  te  korzystają 

z usług  pracownika  socjalnego,  psychologa,  pedagoga,  udzielamy  im  pomocy 

w załatwianiu zarówno spraw urzędowych jak i wspieramy w rozwiązywaniu problemów 

życiowych. 

Częściowo zadanie to jest wykonywane we współpracy z Ośrodkiem Adopcyjno – 

Opiekuńczym w Płocku. Ośrodek na bieżąco przeprowadza szkolenia dla kandydatów na 

rodziny zastępcze. 

Na podstawie podpisanego porozumienia powiat sierpecki pokrył koszty przeszkolenia w 

2008r. 14 rodzin kandydujących na rodziny zastępcze (w tym: wydano 13 zaświadczeń 

kwalifikacyjnych  dla  rodzin  spokrewnionych  z  dzieckiem  i  jedno  zaświadczenie  dla 

rodziny  niespokrewnionej). Koszt roczny to kwota 11.457,60 zł.

9. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzenie placówek opiekuńczo-

wychowawczych, finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia –wymienione zadania 

są  uzależnione  od  sytuacji  finansowej  powiatu  i  społecznego zapotrzebowania.  Powiat 

sierpecki nie posiada na swym terenie żadnej z w/w placówek. 

Natomiast  w  2008r.  PCPR  realizował  program  korekcyjno-edukacyjny  skierowany  do 

sprawców  przemocy.  Również  nasza  jednostka  nie  pozostawiła  bez  pomocy  ofiary 

przemocy domowej. Na potrzeby osób pokrzywdzonych w strukturach PCPR funkcjonuje 

psycholog, który organizuje wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy.

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania w zakresie przeciwdziałania  przemocy w rodzinie  są realizowane przez 

organy  administracji  rządowej  i  jednostek  samorządu  terytorialnego  na  zasadach 



określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 

64, poz. 593 z późn, zm.) oraz przedmiotowej ustawie.

W ramach działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie uruchomiliśmy 

program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.  Udało nam się 

uzyskać  środki  z  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego,  które  pozwoliły  na 

sfinansowanie  trzymiesięcznego  cyklu  spotkań,  zatrudnienie  dwóch  specjalistów 

przeszkolonych  do  pracy  z grupą  i  sprawcami  przemocy.  Mając  pełną  świadomość 

złożoności  przyczyn,  które  tkwią  u źródeł  przemocy  domowej,  realizując  Program 

koncentrujemy się na rozumieniu przemocy jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego 

społecznie oraz wzmacnianego kulturowo. Pozwala to na przyjęcie założenia, że poddając 

sprawcę  odpowiednim  oddziaływaniom  można  niejako  „oduczyć”  go  przemocy. 

Naczelnym celem Programu jest  redukcja  zachowań agresywnych u  jego  uczestników, 

kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, oraz odpowiedzialności za 

popełnione czyny przemocowe. 

Uczestnicy  zdobyli  wiedzę  o  możliwych zachowaniach  bez  znamion przemocy, 

niezastraszających,  partnerstwie  w  związku,  poszanowaniu  drugiej  osoby,  wpływie 

przemocy na funkcjonowanie rodziny, poznali metody i techniki pozwalające na unikniecie 

agresywnego zachowania, nauczyli się rozpoznawać symptomy zapowiadające zachowania 

przemocowe,  poznali  umiejętności  nazywania  i  wyrażania  emocji,  zdrowego 

rozwiązywania sporów. Uczestnicy uznali  jego pożyteczność i zasadność, wyrazili chęć 

zmiany swojej sytuacji rodzinnej, przy wykorzystaniu wiedzy i  umiejętności zdobytych 

podczas zajęć. Skutkiem realizacji zadania jest także zainicjowanie nowatorskich działań 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  zwiększenie świadomości złożoności  i 

wielości problemów, i to nie tylko u uczestników, ale także wśród służb pracujących na 

tym polu.

Należy  podkreślić,  że  Centrum  intensywnie  współpracuje  z  innymi  instytucjami 

działającymi na polu pomocy społecznej, m.in. z ośrodkami pomoc społecznej w gminach, 

z  Komendą  Powiatową  Policji,  z  Sądem  Rejonowym,  szkołami,  organizacjami 

pozarządowymi.

IV b. Zadania pomocy społecznej ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ realizowane przez 

samorząd powiatowy - wynikające z art. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 



społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./, finansowane z budżetu państwa. Do zadań 

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy: 

1). Pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie 

za  te  osoby  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określonych  w  przepisach  o 

powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. 

Na naszym terenie  w 2008r.  nie przebywali  cudzoziemcy posiadający status uchodźcy. 

W związku z tym nie uruchamiano procedury administracyjnej dot. tej grupy społecznej.

2). Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi - 

Powiat  sierpecki  nie  posiada  powiatowego  ośrodka  wsparcia  dla  osób  z  zaburzeniami 

psychicznymi.  Powstanie  ośrodka  uzależnione  jest  od  możliwości  finansowych  i 

lokalowych powiatu oraz zabezpieczenie profesjonalnej kadry.

V. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW.

Wykonywanie  przez  PCPR  zadań  na  rzecz  pomocy  osobom  niepełnosprawnym  na 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz.776 ze zm./

1. Orzecznictwo dla celów pozarentowych.

Wymieniona  ustawa nakłada  na powiat  utworzenie  własnego powiatowego zespołu ds. 

orzekania  o  niepełnosprawności  bądź  też  poprzez  porozumienie  między  powiatami, 

przekazanie tego zadania do wykonywania.

Powiatowy  Zespół  ds.  Orzekania  o  Niepełnosprawności  w  Sierpcu  został  powołany 

Zarządzeniem Nr 47 Starosty Sierpeckiego z dnia 23.12.2003r., wydanym na podstawie 

art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1007r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.  776 z późn. zm.),  za zgodą 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.11.2003r.

Od  kwietnia  1999r.  do  31  grudnia  powiat  sierpecki  współpracował  w  zakresie 

orzecznictwa z powiatem płockim, który w oparciu o porozumienia zawierane kolejno w 

poszczególnych  latach   na  czas  określony  1  roku,  rozpatrywał  wnioski  mieszkańców 

powiatu  sierpeckiego.  Od  stycznia  2003r.  do  31  września  2004r.  zadania  z  zakresu 

orzecznictwa  osób  niepełnosprawnych  były  realizowane  przez  powiat  płoński,  na 

podstawie porozumień zawartych w trybie zbliżonym do ww. na czas określony 1 roku. Od 



1 października 2004r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sierpcu 

przejął  całkowicie  zadania  z  zakresu  orzecznictwa  osób  niepełnosprawnych  z  terenu 

powiatu. 

Zgodnie z § 15 Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Sierpcu, Zespół funkcjonuje jako 

samodzielna komórka organizacyjna w strukturach PCPR w Sierpcu.

Siedziba zespołu oraz składy orzekające funkcjonują w Sierpcu na ul. Świętokrzyska 2a. 

Ww.  obiekt  (budynek)  spełniają  wymogi  architektoniczne  pod  kątem  zapewnienia 

dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

W Centrum dokładamy starań, by obsługa naszych klientów przebiegała sprawnie 

i skutecznie.  W  ramach  działalności  Powiatowego  Zespołu  ds.  Orzekania  o 

Niepełnosprawności  (Zespołu)  pracownicy  służą  pomocą osobom szukającym porady i 

pomocy w uzyskaniu orzeczeń,  informują o przysługujących uprawnieniach i  ulgach. Z 

roku  na  rok  obserwujemy  wzrost  liczby  ubiegających  się  o orzeczenia.  W roku  2008 

Zespół wydał 1345 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom po 16 roku życia, 334 

orzeczenia o niepełnosprawności dzieci, oraz wystawiono 503 legitymacje, potwierdzające 

nabyte uprawnienia.  

Tak efektywne funkcjonowanie jest możliwe dzięki dobrej obsadzie kadrowej: dwie 

pracownice  sprawnie  wykonujące  prace  administracyjno  –  organizacyjne,  dwunastu 

lekarzy różnych specjalności, czterech pracowników socjalnych, trzech pedagogów oraz 

psycholog.  Funkcjonowanie  Zespołu  jest  finansowane  ze  środków  Wojewody 

Mazowieckiego w ramach dotacji celowej. 

Budżet  w wysokości  107.200,00 zł.  przeznaczony na  orzecznictwo pozarentowe został 

wykorzystany w 99,28 %. Wydatkowana kwota to: 106.433,61 zł.

2. Realizacja zadań przez PCPR finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2008r.

Kolejnym odcinkiem, na którym praca przebiega bardzo intensywnie jest stanowisko ds. 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które gospodaruje środkami przyznanymi 

przez  Zarząd  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.  Na  tym 

stanowisku  rozpatrzono  w  ciągu  tego  roku  ponad  tysiąc  sto  wniosków,  przy  czym 

procedura  rozpatrywania  każdego  z  nich  jest  żmudna  i  długotrwała,  niestety  czasami 

również dla wnioskodawców. Jest to spowodowane m.in. tym, że PFRON przyznaje środki 

w różnych  okresach,  a  dodatkowo  Centrum  uzyskuje  możliwość  ich  wydatkowania 



dopiero  po  podzieleniu  ich  na  poszczególne  zadania  przez  Radę  Powiatu.  W ramach 

dostępnych środków:

• jedna  organizacja  pozarządowa  uzyskała  wsparcie  finansowe  na  organizację 

spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w wysokości 2000 zł.,

• zawarto  21  umów  na  dofinansowanie  osobom  niepełnosprawnych  sprzętu 

rehabilitacyjnego, 

• udzielono 339 dofinansowań do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych  (przykładowo  do  zakupu  wózków  inwalidzkich,  aparatów 

słuchowych, materacy przeciwodleżynowych, protez), na łączną kwotę 299.908 zł.,

• udzielono 200 dofinansowań do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach 

rehabilitacyjnych,

• udzielono  38  dofinansowań  do  likwidacji  barier  architektonicznych  w  miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej na kwotę 172.437zł.,

• udzielono  29  dofinansowań  do  likwidacji  barier  w  komunikowaniu  się  i 

technicznych na kwotę 53.532zł.

Środki PFRON w wysokości 657.570 zł. przeznaczone powiatowi na zadanie z zakresu 

rehabilitacji  społecznej  zostały wykorzystane  w 99%,  natomiast  środki  na rehabilitację 

zawodową w wysokości 40.000 zł. zostały zwrócone do FFRON.

W ramach dodatkowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych prowadziliśmy także 

doradztwo  dla  osób  niepełnosprawnych,  np.  prowadzących  działalność  gospodarczą, 

chcących  uzyskać  refundacje  składek  na  ubezpieczenie  społeczne,  starających  się 

o dofinansowania  w  ramach  programów  prowadzonych  przez  Oddział  Mazowiecki 

PFRON, itp. Ponadto, udzielano informacji o edycji programów Student, Pegaz i Homer, 

Sprawny  Dojazd,  realizowanych  przez  odziały  PFRON,  rozprowadzono  wnioski, 

pomagano przy ich wypełnieniu (często przy realizacji umów).

Powiatowe  Centrum Pomocy  Rodzinie  prowadzi  bardzo  rozbudowaną 

sprawozdawczość finansowo – rzeczowa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  oraz  Pełnomocnika  Rządu  ds.  Osób  Niepełnosprawnych,  wspólnie 

z Powiatowym Urzędem Pracy prowadzona jest sprawozdawczość o udzielonej pomocy 

publicznej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 



VI.  Współpraca  z  innymi  urzędami,  stowarzyszeniami  i  organizacjami 

pozarządowymi.

1. Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Sierpcu  współpracuje  z  organizacjami 

pozarządowymi  działającymi  na  terenie  powiatu,  takimi  jak:  Polski  Związek 

Niewidomych, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane,  Stowarzyszenie 

Diabetyków,  Stowarzyszenie  „Szansa  na  życie”.  Na  bieżąco  wymieniane  są 

informacje  i materiały  dot.  pomocy  dla  osób  niepełnosprawnych.  Szczególnie 

współpraca uwidoczniła się przy załatwianiu formalności i organizowaniu turnusów 

rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu naszego powiatu. 

2. Współpracujemy  w  sprawie  szkolenia  i  poradnictwa  dla  rodzin  zastępczych  i 

naturalnych  z  Ośrodkiem  Adopcyjna  –  Opiekuńczym  w  Płocku,  Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Sierpcu. 

3. Współpracujemy  z  Sądem  Rejonowym,  Policją,  Poradnią  Uzależnień  w  sprawie 

ograniczenia zagrożeń patologiami społecznymi

4. Współudział  z  Delegaturą  Kuratorium  Mazowieckiego  w  Płocku,  Związek 

Harcerstwa  Polskiego,  Caritas  w  zakresie  organizacji  koloni  letnich  -  w  ramach 

programu  „Pogodne  Lato  2008” -  dla  dzieci  z  gmin  z  terenu  powiatu.  Środki 

finansowe na ten cel pochodziły z Kuratorium.

5. Współdziałanie  ze  Stowarzyszeniem PRO PATRE w zakresie  wpierania  i  pomocy 

pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności 

zamieszkujących mieszkania chronione.

6. Współpraca z organami rentowymi.

W zakresie  swoich możliwości  finansowych i  organizacyjnych,  które  są  z  kolei 

uwarunkowane polityką w zakresie pomocy społecznej, planami i możliwościami Powiatu, 

Centrum w 2008r. realizowało wiele zadań.

Wymienione zadania to tylko sztandarowe podstawy obszaru naszej działalności. 

Każdego dnia pracownicy Centrum pracują z ludźmi, którzy oczekują różnorakiej pomocy, 

rozpatrują mnóstwo wniosków. Każdy z nich jest inny i złożony, bo dotyczy bezpośrednio 

najważniejszych dla ludzi spraw: rodziny, zdrowia, środków do życia.  Powiat, poprzez 

swoje  jednostki  musi  wspierać  rodziny  w  wysiłkach  zmierzających  do  zaspokajania 

niezbędnych  potrzeb  i  umożliwić  im  życie  w  warunkach  odpowiadających  godności 



człowieka oraz zapobiegać trudnym sytuacjom, których samodzielnie sami nie jesteśmy 

w stanie przezwyciężyć.
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