UCHWAŁA NR 177.47.2022
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opatowie za rok 2021 wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy
zastępczej na 2022 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 2022 r. poz. 528 i 583 ) oraz art. 182 ust. 5 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) uchwala
się, co następuje:

§1
Przyjmuje się sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie za
rok 2021 wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2022.
2. Sprawozdanie oraz wykaz potrzeb, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej
uchwały.
§2

1.

Wykonanie uchwały powierza
w Opatowie.

się kierownikowi

§3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Tomasz Staniek

Małgorzata Jalowska

Andrzej Gajek

Krzysztof Hajdukiewicz

Aneta Werońska

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

Załącznik
do Uchwały Nr 177.47.2022
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 7 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
KIEROWNIKA
POWIATOWEGO
CENTRUM
POMOCY
RODZINIE
W OPATOWIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA 2021 ROK WRAZ
Z ZESTAWIENIEM POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA 2022 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 r.
Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) organizator rodzinnej pieczy zastępczej
przedstawia staroście i radzie powiatu coroczne sprawozdanie z efektów pracy.
Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Opatowie z zakresu pieczy zastępczej wynikają z:
1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2022 r. poz. 447).
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.).
3. Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Opatowskim na lata 2021 - 2023
przyjętego uchwałą nr XXXIII.96.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 31 grudnia 2020 r.

Rodzinna piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki
i wychowania przez rodziców biologicznych w formie:
1)
rodziny zastępczej:
a)
spokrewnionej,
b)
niezawodowej,
c) zawodowej, w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowej
specjalistycznej;
2)
rodzinnego domu dziecka.
Instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w formie:
1)
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu:
a) socjalizacyjnego,
b) interwencyjnego,
c) specjalistyczne - terapeutycznego,
d) rodzinnego;
2)
regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej;
3)
interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być
powierzone osobom, które:
1)
dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im
ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich
wynika z tytułu egzekucyjnego;
4)
nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5)
są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050, z późn. zm.),
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada
co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie
doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców
ich pobyt jest legalny;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku
zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Objęcie
dziecka jedną z form pieczy zastępczej trwa do osiągnięcia przez niego pełnoletności za zgodą rodziny
zastępczej lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej do ukończenia 25 roku życia, gdy
wychowanek pobiera naukę.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie realizowało 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 Konsultacyjne - Doradczym.
3. Współpracowano ze środowiskiem lokalnym, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, Policją,
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. Współpracowano z dyrektorem i pracownikami Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz pracownikami placówek opiekuńczo - wychowawczych Powiatu
Opatowskiego w zakresie systemu wsparcia dla wychowanków pieczy zastępczej.
8. Współpracowano z przedstawicielami Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach,
Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu, Ośrodkiem Adopcyjnym w Lublinie celem
wypracowania linii działania w procesie zgłaszania informacji o dzieciach z uregulowaną
sytuacją prawną pod kątem poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
9. Realizowano obowiązek zasądzania świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci
przebywających w pieczy zastępczej.

10. 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 wspomagane - 3 miejsca w Internacie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie,
ul. J. Słowackiego 56;
2) mieszkanie chronione - 4 miejsca w Internacie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie,
ul. J. Słowackiego 56.
Praca organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 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 związku z sytuacją epidemii COVID-19 na terenie całego kraju praca na rzecz rodzinnej
pieczy zastępczej odbywała się w ścisłym reżimie sanitarnym oraz zgodnie z zaleceniami Wojewody
Świętokrzyskiego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, bierze udział w realizacji projektu
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach,
którego zakupiono środki ochronnych osobistej i dezynfekcji, a także sprzęt komputerowy
i audiowizualny, wspomagający naukę zdalną dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (rodzinnej
i instytucjonalnej) oraz zakupiono wyposażenie miejsc kwarantanny i izolacji dla dzieci z pieczy
zastępczej.
W 2021 r. zatrudnionych było 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy wspólnie
z pracownikiem socjalnym na podstawie wniosku rodziny zastępczej objęli swoją opieką 17 rodzin
zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach. Koordynator udzielał wsparcia 25 pełnoletnim
wychowankom pozostającym w rodzinach zastępczych.

I. Rodzinna piecza zastępcza: wykonanie rzeczowo - finansowe.
1. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
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 2021 - 43 rodziny zastępcze, liczba
wychowanków w tych rodzinach ogółem w roku 2021 - 57; stan na 31.12.2021 r. - 34 rodziny
zastępcze, a w nich - 46 wychowanków, w tym:
a)
dzieci, które opuściły rodzinę zastępczą:

spokrewnioną - 9 dzieci i pełnoletnich wychowankówpieczyzastępczej,
niezawodową - 2 dzieci i pełnoletnich wychowankówpieczyzastępczej,
b)
rodziny zastępcze rozwiązane w okresie sprawozdawczym:
•
spokrewnione - 7,
•
niezawodowe - 2;
liczba rodzin zastępczych spokrewnionych - 28 (w nich 35 dzieci w skali całego roku);
liczba rodzin zastępczych niezawodowych - 14 (w nich 17 dzieci w skali całego roku);
liczba rodzin zastępczych zawodowych -1 (w nich 5 dzieci w skali całego roku);
liczba rodzinnych domów dziecka - 0;
dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - 5, wg stanu na dzień 31.12.2021 r. - 4;
pełnoletni wychowankowie pozostający w rodzinach zastępczych ogółem w całym roku 2021 25, wg stanu na dzień 31.12.2021 r. - 16;
pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych kontynuujący naukę ogółem w całym roku 2021 9, wg stanu na dzień 31.12.2021 r. - 9.
•
•

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Dzieci w rodzinach zastępczych pochodzące z terenu powiatu opatowskiego zamieszkałe na terenie
innego powiatu:

1) Ostrowiec Św. - 1 rodzina zastępcza (w tym 2 dzieci);
2) Starachowice - 1 rodzina zastępcza (w tym 1 dziecko);
3) Płońsk - 1 rodzina zastępcza (w tym 1 dziecko);
4) Lublin - 2 rodziny zastępcze (w tym 2 dzieci);
5) Włoszczowa -1 rodzina zastępcza (w tym 1 dziecko).
Ogółem liczba rodzin zastępczych poza Powiatem Opatowskim - 6.
Ogółem liczba dzieci w rodzinach zastępczych poza Powiatem Opatowskim -7.
Rodziny zastępcze z terenu powiatu opatowskiego wychowujące dzieci z terenu innych powiatów:

1) Ostrowiec Św. - 2 rodziny zastępcze (w tym 2 dzieci);
2) Warszawa -1 rodzina zastępcza (w tym 1 dziecko);
3) Staszów - 1 rodzina zastępcza (w tym 2 dzieci);
4) Busko Zdrój - 1 rodzina zastępcza (w tym 2 dzieci);
Ogółem dzieci z innych powiatów - 7.
3.
Decyzje.
Świadczenia i dodatki udzielane są na wniosek. Przyznawanie oraz odmowa świadczeń następuje
w drodze decyzji administracyjnej.
1)
Liczba wydanych decyzji ogółem: 106, w tym:
- liczba decyzji przyznających świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
zastępczej - 2,
- liczba decyzji zmieniających wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
w rodzinie zastępczej - 31,
- liczba decyzji przyznających świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego
wychowanka w rodzinie zastępczej - 18,
liczba decyzji przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - 15,
- liczba decyzji zmieniających decyzję o przyznaniu pomocy pieniężnej na kontynuowanie
nauki -15,

-

liczba decyzji orzekających o zwrocie nienależnie pobranych środków na kontynuowanie
nauki -0,

-

liczba decyzji odmawiających przyznanie pomocy na kontynuacje nauki - 0,
liczba decyzji przyznających świadczenie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania
dziecka niepełnosprawnego -1,
liczba decyzji przyznających jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów
związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka -0,
liczba decyzji orzekających zwrot nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - 0,
liczba decyzji przyznających rodzinie zastępczej dofinansowanie do wypoczynku dziecka - 6,
liczba decyzji przyznających pomoc pieniężną na usamodzielnienie - 4,
liczba decyzji przyznających pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 4,
liczba wydanych decyzji dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych (POW), młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych (MOS),
młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych (SOSW), Zakładów Poprawczych na kontynuowanie nauki -10,
liczba wydanych decyzji dla pełnoletnich wychowanków POW, MOS,MOW,SOSW, Zakładów
Poprawczych tytułem pomocy na usamodzielnienie -0,
liczba wydanych decyzji dla pełnoletnich wychowanków POW, MOS,MOW,SOSW, Zakładów
Poprawczych tytułem pomocy na zagospodarowanie - 0.

-

-

-

-

4.
Wykonanie finansowe.
Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługiwało świadczenie na pokrycie
kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
1) 746,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
spokrewnionej;
2) 1131,00 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 przysługiwał dodatek
nie niższy niż kwota 227,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego
dziecka.
Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługiwało
wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2 046,00 zł miesięcznie.

5.
Wydatki łącznie - 1 033 386,06 zł:
1) wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021
r.) - 920 544,84 zł
a)
wypłacono ogółem świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
zastępczych na kwotę: 635 303,57 zł, w tym:
>
świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej:
• rodziny zastępcze spokrewnione: na kwotę: 265 742,88 zł
• rodziny zastępcze niezawodowe: na kwotę: 208 791,00 zł
• rodziny zastępcze zawodowe: 75 317,00 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń: 3 525,31 zł
> pomoc dla osób usamodzielnianych, w tym:

•

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków
rodzin zastępczych na kwotę: 58 762,00 zł

•

pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych: 21 859,00 zł

pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich
wychowanków rodzin zastępczych: 8 357,00 zł
dodatek wychowawczy w tym: (w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.): 194 438,43 zł
• wypłata dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych na kwotę: 192 518,43 zł
• wynagrodzenie za obsługę dodatku wychowawczego w kwocie: 1 920,00 zł
wydatki Powiatu Opatowskiego ponoszone na wynagrodzenia dla rodziny zastępczej
zawodowej wraz z pochodnymi: 28 779,84 zł (w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.),
wydatki Powiatu Opatowskiego ponoszone na wynagrodzenie dla osoby sprawującej pomoc
w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej wraz
z pochodnymi: 7 326,60 zł (w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.),
wypłata świadczeń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych
(zwanych dalej POW) Powiatu Opatowskiego, i na terenie innych powiatów wychowanków
Powiatu Opatowskiego: wykonanie: 52 871,30 zł:
• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków POW,
MOS, MO W,SOS W, Zakładów Poprawczych na kwotę: 52 871,30 zł
• pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków POW,
M0S,M0W,S0SW, Zakładów Poprawczych na kwotę: 0,00 zł
• pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich
wychowanków POW, MOS, MOW, SOSW, Zakładów Poprawczych na kwotę: 0,00 zł.
środki finansowe na naprawę sprzętu z Programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID -19" kwocie: 1 825,10 zł
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: 112 841,22 zł.
•

b)

c)
d)

e)

f)

2)

6.
Dochód powiatu: łącznie - 4 194 733,71 zł:
1) dochody Powiatu Opatowskiego uzyskane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy
powiatami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na
jego opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (dzieci pochodzące
z innych powiatów, a zamieszkałe na terenie powiatu opatowskiego): łączna kwota 3 424 046,38 zł;
2) dochody Powiatu Opatowskiego uzyskane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy
powiatami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
na jego opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych (dzieci pochodzące z innych powiatów
i zamieszkałe na terenie powiatu opatowskiego): łączna kwota - 74 299,00 zł;
3)
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 Powiatu Opatowskiego poniosły wydatek na rzecz za pobyt dzieci
w pieczy zastępczej:

- gmina Ożarów - za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej poniosła wydatki
w wysokości - 199 334,37 zł, natomiast za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
koszt gminy Ożarów wyniósł - 24 041,57 zł
- gmina Iwaniska - za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej poniosła wydatki
w wysokości - 36 246,20 zł, natomiast za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
koszt gminy Iwaniska wyniósł - 56 400,09 zł
- gmina Wojciechowice - za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej poniosła
wydatki w wysokości - 0,00 zł, natomiast za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
koszt gminy Wojciechowice wyniósł - 8 731,23 zł
- gmina Sadowię - za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej poniosła wydatki
w wysokości - 65 380,00 zł, natomiast za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
koszt gminy Sadowię wyniósł - 0,00 zł
- gmina Baćkowice - za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej poniosła wydatki
w wysokości - 0,00 zł, natomiast za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej koszt
gminy Baćkowice wyniósł - 6 804,16 zł
- gmina Tarłów - za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej poniosła wydatki
w wysokości - 179 274,00 zł, natomiast za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
koszt gminy Tarłów wyniósł - 15 280,50 zł
- gmina Opatów - za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej poniosła wydatki
w wysokości - 27 210,10 zł, natomiast za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
koszt gminy Opatów wyniósł - 36 325,47 zł
- gmina Lipnik - za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej poniosła wydatki
w wysokości - 37 014,64 zł, natomiast za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
koszt gminy Lipnik wyniósł 4 346,00 zł.
Razem wydatek gmin na rzecz Powiatu Opatowskiego wyniósł: 696 388,33 zł, w tym za dzieci
umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej: 544 459,31 zł oraz za dzieci umieszczone
w rodzinnej pieczy zastępczej: 151 929,02 zł.
7.
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
1) Zgodnie z art. 80 ust. la ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) 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.

Plan: 207 260,00 zł, wykonanie: 194 438,43 zł - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.
W planie i wykonaniu uwzględnione są koszty obsługi programu w wysokości: 1 920,00 zł.
Plan: 365 549,00 zł, wykonanie: 352 025,19 zł - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Opatowie.
W planie i wykonaniu uwzględnione są koszty obsługi programu w wysokości: 3 485,40 zł.
Liczba wydanych decyzji przyznających dodatek wychowawczy w wysokości 500,00 zł-30.

Liczba wydanych decyzji zmieniających decyzję przyznającą dodatek wychowawczy - 3.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie wydało również 61 decyzje przyznające oraz 3
decyzje zmieniające dot. dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci
umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu
opatowskiego.
Na podstawie art. 196 a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) koszty obsługi, dodatku wychowawczego
wynosi 1% otrzymanej dotacji.
II.

Instytucjonalna piecza zastępcza: wykonanie rzeczowo - finansowe.

Na terenie powiatu opatowskiego w 2021 roku funkcjonowało pięć placówek opiekuńczo wychowawczych, w tym placówka opiekuńczo - wychowawcza typu specjalistyczne terapeutycznego, 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 14 wychowanków, z 12 miejscami socjalizacyjnymi i 2 miejscami
interwencyjnymi.
W 2021 r. przebywało w placówce ogółem 16 dzieci. Stan na 31.12.2021 r.: 14 wychowanków
(3 dzieci z terenu powiatu opatowskiego oraz 11 dzieci z poza powiatu).
W roku 2021 wychowankowie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym brali
udział w wydarzeniach kulturalno - oświatowych, imprezach okolicznościowych, wyjazdach
integracyjnych oraz wakacyjnych.

Roczny plan wydatków na utrzymanie placówki w 2021 r. wynosił: 988 082,00 zł, wykonanie:
923 117, 72 zł.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2021 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej
w Nieskurzowie Nowym wynosił - 5 490,00 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 zgłaszania do adopcji dzieci z uregulowaną sytuacją prawną;

2) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie, gm. Tarłów jest placówką typu
socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, z 12 miejscami socjalizacyjnymi i 2 miejscami
interwencyjnymi.
W roku 2021 przebywało w placówce ogółem 15 dzieci. Stan na 31.12.2021 r.: 13 dzieci
(7 dzieci z naszego powiatu, 6 dzieci z innych powiatów).
W roku 2021 wychowankowie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Tarłowie brali udział
w wydarzeniach kulturalno - oświatowych, imprezach okolicznościowych, wyjazdach integracyjnych
oraz wakacyjnych.

Roczny plan wydatków na utrzymanie placówki w 2021 r. wynosił: 903 525,00 zł, wykonanie:
854 796,13 zł.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2021 r. wynosił - 5 340,00 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 zgłaszania do adopcji dzieci z uregulowaną sytuacją prawną;
3) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie jest placówką typu socjalizacyjnego dla
14 wychowanków, z 12 miejscami socjalizacyjnymi i 2 miejscami interwencyjnymi.
W 2021 r. przebywało w placówce ogółem 16 dzieci. Stan na dzień 31.12.2021 r.: 15 dzieci (4 dzieci
z terenu powiatu opatowskiego, 11 dzieci z poza powiatu).

W roku 2021 wychowankowie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Opatowie brali udział
w wydarzeniach kulturalno - oświatowych, imprezach okolicznościowych, wyjazdach integracyjnych
oraz wakacyjnych.
Roczny plan wydatków na utrzymanie placówki w 2021 r. wynosił: 1 015 911,00 zł, wykonanie:
993 775,13 zł.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2021 r. wynosił - 5 142,00 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 zgłaszania do adopcji dzieci z uregulowaną sytuacją prawną;

4) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu specjalistyczne - terapeutycznego w Opatowie jest
placówką przeznaczoną dla 14 wychowanków.
W 2021 r. przebywało w placówce ogółem 14 dzieci. Stan na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 13 dzieci
(0 dziecko z terenu powiatu opatowskiego, 13 dzieci z poza powiatu).
W roku 2021 wychowankowie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu specjalistyczne terapeutycznego w Opatowie brali udział w następujących wydarzeniach kulturalno-oświatowych,
imprezach okolicznościowych, wyjazdach integracyjnych oraz wakacyjnych.

Roczny plan wydatków na utrzymanie placówki w 2021 r. wynosił: 1 327 777,00 zł, wykonanie:
1 256 975,22 zł.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2021 r. wynosił - 7 700,00 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 zgłaszania do adopcji dzieci z uregulowaną sytuacją prawną;
5) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie jest placówką typu socjalizacyjnego dla 14
wychowanków, z 12 miejscami socjalizacyjnymi i 2 miejscami interwencyjnymi.
W roku 2021 przebywało w placówce ogółem 15 dzieci. Stan na 31.12.2021 r.: 14 dzieci (8 dzieci
z naszego powiatu, 6 dzieci z innych powiatów).

W roku 2021 wychowankowie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Ożarowie brali udział
w wydarzeniach kulturalno - oświatowych, imprezach okolicznościowych, wyjazdach integracyjnych
oraz wakacyjnych.
Roczny plan wydatków na utrzymanie placówki w 2021 r. wynosił: 937 708,00 zł, wykonanie:
883 556,82 zł.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2021 r. wynosił - 5 153,00 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 zgłaszania do adopcji dzieci z uregulowaną sytuacją prawną;

6) Uchwałą Rady Powiatu w Opatowie dnia 20 września 2019 r. została utworzona jednostka
budżetowa pod nazwą: „Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opatowie"
(zwana dalej COPOW). Z dniem 01.01.2020 r. jednostka rozpoczęła wspólną obsługę placówek
opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu opatowskiego.
Roczny plan wydatków na utrzymanie COPOW w 2021 r. wynosił: 665 836,00 zł, wykonanie:
663 350,23 zł.

III. Ustalenie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinie zastępczej lub
w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej rodzice solidarnie ponoszą miesięczną 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 r. 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 wtoku postępowania.
Liczba wydanych decyzji w 2021 r. - 28, w tym:
1) zwalniające rodziców biologicznych z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 17;

2) zwalniające rodziców biologicznych z odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo
- wychowawczej -11.

IV. ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA 2022 ROK.
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Plan finansowy na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków
rodzin zastępczych wynosi - 909 110,00 zł.
Plan finansowy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych poza powiatem - 54 000,00 zł.
Plan finansowy - dodatek wychowawczy w ramach Programu „Rodzina 500+" - 83 727,00 zł.
Plan finansowy dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym - 831 347,00
zł, plan na mieszkanie chronione - 5 000,00 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka to
kwota - 5 790,00 zł.
Plan finansowy dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Tarłowie - 811 825,00 zł. Średni
miesięczny koszt utrzymania dziecka to kwota - 5 650,00 zł.
Plan finansowy dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Opatowie - 784 892,00 zł.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka to kwota - 5 600,00 zł.
Plan finansowy dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu specjalistyczne terapeutycznego w Opatowie - 1 213 975,00 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka to
kwota - 8 100,00 zł.
Plan finansowy dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Ożarowie - 779 409,00 zł. Średni
miesięczny koszt utrzymania dziecka to kwota - 5 470,00 zł.
Plan finansowy dla COPOW w Opatowie - 611 370,00 zł.
Plan finansowy na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, którzy kontynuują naukę i podlegają usamodzielnieniu - 100 000,00 zł.
Praca z rodzinami, ocena ich funkcjonowania poprzez działanie zespołu ds. rodzinnej pieczy
zastępczej.
Ocena sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
Prowadzenie nadzoru w zakresie sytuacji dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych Powiatu Opatowskiego.
Zorganizowanie szkolenia dla rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych.
Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
Pozyskiwanie, szkolenie kandydatów na rodziny niezawodowe i zawodowe, w tym mogących
pełnić funkcję pogotowia rodzinnego, rodziny zawodowej specjalistycznej lub rodzinnego domu
dziecka.
Pozyskiwanie kandydatów na rodziny pomocowe.
Utworzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego.
Obsługa merytoryczno - finansowa porozumień między powiatami dot. odpłatności za pobyt
dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych (wydatki i dochody
powiatu).
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.

23. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego, kościołami i samorządami gmin
w szczególności z asystentami gmin, powiatów i województwa.
24. Pomoc pełnoletnim wychowankom w usamodzielnianiu oraz poszukiwaniu drogi w życiu.
25. Kontynuacja wsparcia dla rodzin zastępczych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
26. Kontynuacja wsparcia dla rodzin zastępczych przez pracowników socjalnych.
27. Udzielanie wsparcia w zakresie poradnictwa prawnego, psychologicznego.
28. Organizowanie i zatrudnianie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy
pracach gospodarskich.
29. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą.
30. Poradnictwo mające na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji rodziną zastępczym
oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.
31. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

Opracował:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

