
UCHWAŁA NR V/26/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn.zm.) oraz art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.) Rada Powiatu Kłdzkiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozytywnie ocenia się realizację zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej. 

§ 2. Przyjmuje się: "Sprawozdanie za 2020 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej", stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz 
"Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej za rok 2020", stanowiące 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zostało utworzone uchwałą Rady 

Powiatu Kłodzkiego Nr 6/II/99 z dnia 7 stycznia 1999 r. Wykonuje zadania własne powiatu, 

zadania zlecone przez administrację rządową oraz inne określone w aktach prawnych, 

między innymi w: 

1) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 1876 z późn. zm.); 

2) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.); 

3) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.); 

4) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.                  

poz. 305). 

 Centrum wykonuje również zadania związane z realizacją Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego; Powiatowym Programem Działań 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowym Programem Rozwoju Pieczy Zastępczej 

dla Powiatu Kłodzkiego. 

 Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 

jest roczny plan finansowy, sporządzany na rok budżetowy, zgodnie z obowiązującą procedurą 

budżetową. Przy realizacji zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kłodzku współdziała 

przede wszystkim z innymi centrami, organami rządowej administracji ogólnej, organami 

samorządów terytorialnych, sądami właściwymi w sprawach rodzinnych i nieletnich, 

organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.  

Jednostka działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Powiatu Kłodzkiego 

uchwałą Nr VIII/92/2012 z dnia 24 października 2012 roku oraz Regulaminu Organizacyjnego 

przyjętego uchwałą Nr 207/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 2 grudnia 2020 r. 

 

W strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku                   

w roku 2020 funkcjonowały następujące komórki organizacyjne: 

1) Zespół do spraw obsługi finansowej, 

2) Zespół do spraw organizacyjnych i pomocy społecznej, 

3) Zespół do spraw rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

4) Zespół do spraw realizacji programu „Aktywny samorząd”, 

5) Zespół do spraw usamodzielnień i odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej, 

6) Zespół do spraw pieczy zastępczej, 

7) Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej,  

8) Zespół do spraw kontroli. 

Ponadto w strukturze organizacyjnej PCPR funkcjonował Zespół związany  

z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej- Zespół projektu  

„Siłą dziecka jest rodzina”. 
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Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kłodzku zatrudnionych było 46 pracowników (44 et.), w tym 6 pracowników (4,5 et.)  

w ramach projektu „Siłą dziecka jest rodzina”. 

Wszystkie osoby zainteresowane mogły w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie uzyskać pomoc w zakresie swoich praw, uprawnień i obowiązków (art. 19 pkt 13 

ustawy o pomocy społecznej). 

Powyższych informacji udzielali pracownicy Centrum w ramach bieżącej działalności jednostki, 

a dotyczyły one umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Informacje zamieszczane były również w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach 

internetowych oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

              W roku 2020 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 

uczestniczyli w następujących szkoleniach: 

 Należności w jednostkach budżetowych- praktyczne aspekty realizacji, ewidencji  

i windykacji, również w sytuacji epidemii; 

 Młody dorosły w rodzinie zastępczej. Jak wspierać proces usamodzielnienia, w tym 

dziecka z niepełnosprawnością; 

 Zamówienia publiczne 2020- 2021- bądź gotów na zmiany. 

 

          W 2020 roku Zespół ds. kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku  

w oparciu o regulamin kontroli przyjęty Zarządzeniem nr 11/2017 Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku z dnia 17 lipca 2017 r. przeprowadził 9 kontroli,  

w tym: 

 9 kontroli zewnętrznych, w tym: 

 5 kontroli problemowych: 

 5 kontroli w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym: 

 w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 3 kontrole, 

 w rodzinach zastępczych niezawodowych – 2 kontrole, 

 4 kontrole doraźne 

 1 kontrola w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo -

Wychowawczych  

w Kłodzku, 

 1 kontrola w Rodzinnym Domu Dziecka nr 1 w Gorzanowie, 

 2 kontrole w rodzinnych domach dziecka. 

 

Zespół ds. kontroli współpracował z podmiotami realizującymi zadania publiczne zlecone 

przez powiat kłodzki: 

1. Prowincją Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego                      

św. Franciszka, z siedzibą w Ołdrzychowicach Kłodzkich realizującą zadanie publiczne pn. 

„Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
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intelektualnie – koedukacyjny (100 miejsc)” w Ludwikowicach Kłodzkich, na podstawie 

umowy zawartej na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2024 r. 

2. Zgromadzeniem Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z siedzibą w Podkowie Leśnej, 

realizującym zadanie publiczne pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci                    

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – chłopców (50 miejsc)” w Ścinawce Dolnej 

21B, na podstawie umowy zawartej na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2024 r. 

3. Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej 

 z siedzibą w Leśnicy realizującym zadanie publiczne pn.  „Prowadzenie na terenie Powiatu 

Kłodzkiego trzech Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego” każdej dla 

14 wychowanków, na podstawie umowy zawartej na okres od 01.01.2018 r.                                          

do 31.12.2020 r.  

4. Sudeckim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku realizującym zadanie publiczne 

pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy                     

ul. Szkolnej 8”, na podstawie umowy zawartej na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. 

5. Towarzystwem Społecznym Razem w Kłodzku realizującym zadanie publiczne  

pn. „Prowadzenie Ośrodku Interwencji Kryzysowej” na podstawie umowy zawartej na okres 

od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 

6. Organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania zlecone z zakresu integracji społecznej 

osób niepełnosprawnych (dofinansowane ze środków powiatu kłodzkiego) oraz zadania 

zlecone z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

(dofinansowane ze środków PFRON). 

 

Zakres współpracy Zespołu ds. kontroli obejmował: weryfikację sprawozdań częściowych 

kwartalnych i rocznych oraz końcowych z realizacji zadania publicznego przedkładanych przez 

realizatorów zadań, monitorowanie zmian wprowadzanych  w trakcie realizacji zadań (m.in. 

wnioskowanie do Zarządu Powiatu Kłodzkiego o akceptację wprowadzanych zmian, 

sporządzanie projektów aneksów do zawartych umów), rozliczanie podmiotów z otrzymanych 

dotacji na realizację zadań publicznych (w tym za pośrednictwem systemu Witkac). 

 

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY                           

RODZINIE W KŁODZKU ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY 

ZASTĘPCZEJ  ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Organizacja systemu pieczy zastępczej stanowi jedno z podstawowych zadań jednostek 

samorządu terytorialnego na poziomie powiatowym. Starosta za pośrednictwem powiatowego 

centrum pomocy rodzinie podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie sytuacji dzieci 

pozbawionych trwale lub czasowo opieki rodzicielskiej. Zadania organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, w którym funkcjonuje 

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 
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Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

 rodzina zastępcza spokrewniona; 

 rodzina zastępcza niezawodowa; 

 rodzina zastępcza zawodowa; 

 rodzinny dom dziecka. 

 

 

 

FORMA PIECZY ZASTĘPCZEJ LICZBA RODZIN 

RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE 183 

RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE 84 

RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE 6 

RODZINNE DOMY DZIECKA 9 

 

 

 
 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. we wszystkich formach rodzinnej pieczy zastępczej przebywało łącznie 411 

dzieci: 

 

 

FORMA PIECZY ZASTĘPCZEJ LICZBA DZIECI 

RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE 229 

RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE 102 

RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE 19 

RODZINNE DOMY DZIECKA 61 

 

65%

30%

2% 3%

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

RODZINY ZASTĘPCZE
SPOKREWNIONE

RODZINY ZASTĘPCZE
NIEZAWODOWE

RODZINY ZASTĘPCZE
ZAWODOWE

RODZINNE DOMY
DZIECKA
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Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku wykonującego zadania  
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:  
 
1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka: 
  
 Biorąc pod uwagę zwiększające się potrzeby w zakresie rozwijania rodzinnych form 

pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku podejmuje działania 

ukierunkowane na promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. W tym celu corocznie 

przeprowadzana jest kampania informacyjna w mediach oraz środowisku lokalnym, mająca na 

celu zachęcanie do wzięcia udziału w procedurach kwalifikacyjnych, co pozwoli na pozyskanie 

kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. 

 Działania przeprowadzone w ramach kampanii informacyjnej w roku 2020: 

1. Upublicznienie i aktualizowanie informacji o naborze kandydatów na rodziny zastępcze 

na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. 

2. Założenie i aktualizowanie profilu w mediach społecznościowych (facebook). 

3. Opracowanie dodatkowych materiałów dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej, w tym informatora ABC Rodzicielstwa Zastępczego. 

4. Przygotowanie i rozlokowanie nowych materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki). 

5. Zamieszczenie informacji o naborze na kalendarzach ściennych zamieszczonych 

na terenie urzędu. 

6. Zamieszczenie tekstu promującego pieczę zastępczą w lokalnych portalach prasowych. 

 

2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikujących 
zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinie o spełnianiu warunków i ocenę 
predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej: 
 

W roku 2020 r. do procedury kwalifikującej przystąpiło 58 osób zainteresowanych 

pełnieniem funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej. Z każdą z tych osób 

przeprowadzono wywiad wstępny oraz wytyczono plan działań prowadzący ukończenie 

wstępnej kwalifikacji. Z podanej grupy  33 osoby zakończyły procedurę z wynikiem pozytywnym, 

56%
25%

4%

15%

LICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ

RODZINY ZASTĘPCZE
SPOKREWNIONE

RODZINY ZASTĘPCZE
NIEZAWODOWE

RODZINY ZASTĘPCZE
ZAWODOWE
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DZIECKA
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13 kandydatów przerwało proces kwalifikacji, a 12 kandydatów jest w trakcie procedury 

kwalifikacyjnej. Na dzień 31 grudnia 2020 r. z podanej grupy powstało 27 rodzin zastępczych 

spokrewnionych i niezawodowych, co zapewniło pieczę zastępczą dla 32 dzieci. 

W wyniku wstępnej kwalifikacji wyodrębniono osoby zainteresowane pełnieniem funkcji 

rodziny zastępczej niezawodowej, które zobligowane są do odbycia szkolenia dla kandydatów, 

zgodnego z wymogami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Po szkoleniu w 2020 r. 11 nowych rodzin uzyskało zaświadczenie kwalifikacyjne 

do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych. Na dzień 31.12.2020 r. 8 rodzin pełni  funkcję 

rodziny zastępczej niezawodowej. Pieczę w tych rodzinach znalazło obecnie 11 dzieci.  

 

3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka:  

 

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe odbyło się w terminie 

19.06.2020 r. - 11.07.2020 r. Spośród 17 zakwalifikowanych kandydatów do szkolenia 

przystąpiło 16 osób. Po ukończeniu kursu 11 nowych rodzin uzyskało zaświadczenie 

kwalifikacyjne do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych. Ze wskazanej grupy uczestników, 

na dzień 31.12.2020 r. 8 rodzin pełni  funkcję rodziny zastępczej niezawodowej dla łącznie  

11 dzieci.  

 

4. Zapewnianie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom 
prowadzącym rodzinne domy dziecka:   

 

W roku 2020 r. przeprowadzono łącznie 103 spotkania z psychologiem na podstawie 

których sporządzono opinie o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej. 

 

5. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji: 
      

W 2020 r. rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka mieli możliwość 

uczestniczenia w szeregu szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji. 

 Do udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje kadr systemu pieczy zastępczej 

zakwalifikowano 30 osób. Każda osoba objęta została w trakcie roku trzema 

szkoleniami spośród wymienionych: 

1. „Umiejętność stawiania granic – egzekwowanie zasad, konsekwencja postępowania”. 

2. „Jak postępować z dzieckiem z zaburzoną więzią oraz zrozumieć dziecko po traumie”. 

3.  „Prawne i praktyczne aspekty rodzicielstwa zastępczego”. 

4. „Jak rozmawiać z nastolatkiem”. 

5. „Wspieranie więzi rodzinnych – rodzina zastępcza a rodzina biologiczna.  

      Znaczenie dla dziecka kontaktu z rodziną biologiczną”. 

6. „Szkolenie z zakresu obsługi komputera”  
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6. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych: 

  

 W 2020 r. osoby sprawujące pieczę zastępczą brały udział w grupowych sesjach 

superwizyjnych. Sesje te trwały łącznie 16 godzin i objęły grupę liczącą 12 osób. 

  W roku 2020 funkcjonowały dwie rodziny pomocowe które zapewniały opiekę dla dzieci                                

w okresie czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi przez opiekunów zastępczych. 

 

7. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących pieczę zastępczą i dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej:  

 

Zadania w zakresie prowadzenia poradnictwa i terapii dla osób sprawujących pieczę 

zastępczą i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej realizowane przez zespół psychologów 

zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. W ramach wsparcia 

specjalistycznego zorganizowano 365 spotkań terapeutycznych.   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku udostępniało lokal do  spotkań 

rodziców biologicznych z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych, przy udziale 

psychologa lub pedagoga PCPR. Spotkania te odbywały się regularnie do marca 2020 r., kiedy 

to z uwagi na sytuację epidemiologiczną możliwość organizowania spotkań na terenie urzędu 

została zawieszona. 

 

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej, 
sądami, instytucjami oświatowymi i innymi: 

 

W celu umożliwienia skutecznego przepływu informacji o dzieciach umieszczonych 

w pieczy zastępczej oraz osobach w ich otoczeniu organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

współpracuje z instytucjami realizującymi zadania z zakresu wspierania rodziny na poziomie 

gminnym i powiatowym, takimi jak ośrodki pomocy społecznej (m.in. w kwestiach oceny 

funkcjonowania w środowisku lokalnym rodzin biologicznych i zastępczych), sądy rejonowe 

(m.in. w kwestiach dotyczących sytuacji prawnej dzieci, informowania sądu o funkcjonowaniu 

wychowanków i rodzin zastępczych oraz postanowień o umieszczeniach dzieci w pieczy 

zastępczej), instytucjami oświatowymi i leczniczymi (m.in. w celu zebrania opinii na temat 

sytuacji zdrowotnej i szkolnej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej). 

Urząd współpracuje również z ośrodkiem adopcyjnym, przekazując dane oraz opinie 

pozwalające na obejmowanie dzieci procedurami adopcyjnymi, w celu umożliwienia im 

przysposobienia. 

 

9. Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą:  
 

Podmioty rodzinnej pieczy zastępczej miały możliwość korzystania z usług radcy 

prawnego, oferującego nieodpłatną pomoc prawną na terenie urzędu. Obecnie, z uwagi na 

sytuację epidemiologiczną pomoc ta udzielana jest zarówno osobiście jak i w formie teleporad. 
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10. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej: 

      

W okresie od 1 stycznia do 19 marca 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kłodzku, na Posiedzeniach ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka omówiło sytuację 145 dzieci 

z pieczy zastępczej, przy udziale rodzin zastępczych, biologicznych, pracowników instytucji 

współpracujących i innych osób zaproszonych. Wnioski ze Spotkań ds. Okresowej Oceny 

Sytuacji Dziecka wraz z informacją o zasadności, bądź braku zasadności dalszego pobytu dziecka 

w  pieczy zastępczej były przesyłane do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania dzieci. 

Od 20 marca 2020 r., zgodnie z art. 15zzzzzk Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jak również 

Zarządzeniem Nr 26/2020 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 maja 2020 r. dokonywanie okresowych 

ocen sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zostało wstrzymane do odwołania 

stanu epidemii. Od tego czasu informacje na temat dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

przekazywane są w formie notatek służbowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

sporządzanych na podstawie rozmów telefonicznych, a w szczególnych sytuacjach spotkań 

osobistych przy zachowaniu rygoru sanitarnego. 

 

11. Zapewnienie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu 
podnoszenie ich kwalifikacji:  
 

W roku 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zatrudniało 17 koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej, obejmujących wsparciem rodziny zastępcze i rodzinne domy 

dziecka. 14 z nich realizowało obowiązki w ramach umowy zlecenia, natomiast 

3 koordynatorów pracowało w ramach projektu „Siłą dziecka jest rodzina”.  

Każdego miesiąca odbywało się spotkanie koordynatorów pieczy zastępczej  

z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na których omawiane były bieżące sprawy oraz 

przekazywane wskazówki dotyczące postępowania w sytuacjach trudnych. Od marca 2020 r.,  

z uwagi na sytuację epidemiologiczną zebrania te zostały wstrzymane, a plany miesięczne oraz 

bieżące problemy omawiane są poprzez korespondencję e-mailową oraz telefonicznie. 

 W ramach podwyższania kompetencji koordynatorzy uczestniczyli w szkoleniach: 

1.  Szkolenie „Opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia”. 

2. Szkolenie „Młody dorosły w pieczy zastępczej. Jak wspierać proces usamodzielnienia 

wychowanków pieczy zastępczej, w tym dziecka z niepełnosprawnością”. 

 

12. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 
prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających: 
 

 W 2020 r. zgłoszono 9 dzieci do Ośrodka Adopcyjnego celem rozpoczęcia procedury 

adopcyjnej, a 2 dzieci zostało przysposobionych. W przypadku 6 dzieci z uregulowaną sytuacją 
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prawną powyżej 13 roku życia przekazano do Ośrodka Adopcyjnego brak zgody małoletnich na 

przysposobienie. 

13. Inne działania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej:  
 

W związku z aktualną sytuacją w kraju, związaną ze stanem epidemiologicznym, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie było w stanie zrealizować w pełni zaplanowanych 

wcześniej działań, których wykonanie wiązałoby się z narażeniem na zarażenie wirusem  

Covid-19. 

Nie odbył się coroczny festyn rodzin zastępczych, będący formą integracji istniejących 

już rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo- 

wychowawczych typu rodzinnego. Z uwagi na obostrzenia oraz ograniczenia w poruszaniu się 

przesunięto akcję plakatowania miast, zaplanowaną na okres listopad-grudzień 2020 r.  

Dzięki współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, wychowankowie rodzinnej 

pieczy zastępczej w okresie letnim mogli skorzystać z uczestnictwa w bezpłatnych koloniach 

letnich. 10-ciu wychowanków w okresie 23.07-05.08.2020r. przebywało na wypoczynku 

w Pustkowie, a w ramach projektu „Siłą dziecka jest rodzina” 20 wychowanków uczestniczyło  

w obozie terapeutyczno-psychologicznym w Łazach k/Koszalina. 

Sytuacja rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka monitorowana jest 

na bieżąco poprzez działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy są 

w bieżącym kontakcie z opiekunami zastępczymi poprzez kontakt telefoniczny, a w razie 

potrzeby także osobisty. Każdego tygodnia koordynatorzy przesyłają do PCPR informację 

o aktualnej sytuacji zdrowotnej rodzin w kwestii przebywania w izolacji, bądź na kwarantannie. 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zmianie uległy zasady organizacji 

spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi, zgodnie z zaleceniami przekazywanymi przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia wraz z Państwową 

Inspekcją Sanitarną. Ich realizacja odbywać się musi przy uwzględnieniu konieczności 

zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom oraz pozostałym członkom rodzin zastępczych. 

Biorąc pod uwagę znaczne ograniczenia w kontaktach z wychowankami i ich opiekunami 

z uwagi na stan pandemii, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku kładzie nacisk na 

współpracę z organizacjami prowadzącymi wydarzenia online, zapewniającymi dostęp 

do bezpłatnych zajęć lub szkoleń w trybie zdalnym. W tym celu udostępniono możliwość wzięcia 

udziału w takich inicjatywach, jak: warsztaty online dla dziewcząt w wieku 19-20  

z przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych, program „Hakersi” oferujący bezpłatne zajęcia 

online z programowania i robotyki czy treningi kompetencji przeznaczone dla rodzin 

zastępczych i adopcyjnych organizowane przez Akademię Świadomego Rodzica. 

W drugim kwartale 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przystąpiło 

do udziału w projekcie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19”, którego celem było wyposażenie jednostek pieczy zastępczej w sprzęt 

komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz sprzęt audiowizualny, potrzebny do realizowania 

nauki zdalnej, jak też i wyposażenie podmiotów pieczy zastępczej w środki ochrony osobistej 

oraz wyposażenie miejsc kwarantanny, na wypadek konieczności izolacji wychowanków. 
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Projekt ten objął wsparciem wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze, 8 rodzinnych 

domów dziecka oraz 113 rodzin zastępczych, przekazując im środki ochrony sanitarnej 

(maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący), sprzęt komputerowy (97 laptopów dla pieczy 

rodzinnej i 61 dla pieczy instytucjonalnej) i audiowizualny oraz wyposażenie 20 miejsc 

kwarantanny.                             

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zgodnie z art. 80 ustawy z dnia                        

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821 ze zm.) 

obejmuje rodziny zastępcze pomocą finansową poprzez udzielanie comiesięcznych świadczeń 

na pokrycie kosztów utrzymania dziecka nie niższych niż: 

 694,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej; 

 1052,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 

 W przypadku rodzin zastępczych funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy                            

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nadal przysługuje pomoc na podstawie 

dotychczasowych przepisów tj. obowiązujących do 31 grudnia 2011 r.  

 Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące 

się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności oraz rodzinie zastępczej zawodowej, na dziecko umieszczone na 

podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż 

kwota 211,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 

 

 Ponadto zgodnie z art. 83 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

starosta może przyznać:  

1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, 

2. świadczenie na pokrycie: 

a) niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo, 

b) kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ 

na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo, 

3. rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na 

utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego  

w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową 

albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, 

opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, 

abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami 

eksploatacji (środki finansowe starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej 

zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność 

przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, oraz jeżeli potrzeba 
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przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej), 

4. rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie 

kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego  

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. 

 

  Na podstawie art. 84 ww. ustawy prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki 

finansowe na: 

1. utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,  

w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom 

ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię 

elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, 

antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz 

związanym z kosztami eksploatacji, 

2. pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom 

dziecka, 

3. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką  

i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka. 

  

Zgodnie z art. 88 ww. ustawy świadczenia, dodatki i dofinansowania, środki finansowe 

są udzielane na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej, rodziny pomocowej lub 

prowadzącego rodzinny dom dziecka. Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń, 

dodatków, dofinansowania do wypoczynku, środków finansowych następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. Wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy 

zastępczej jest zróżnicowana ze względu na to, czy jest to rodzina zastępcza spokrewniona, czy 

też niezawodowa, zawodowa lub rodzinny dom dziecka. Na dzieci o specjalnych potrzebach 

opiekuńczo-wychowawczych przysługują ww.  dodatki do świadczeń.  

Dane o wydatkach na świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym oraz prowadzącym 

rodzinne domy dziecka w 2020 r. zostały przedstawione w kolejnych tabelach: 

       Tabela 1. Świadczenia w rodzinnej  pieczy zastępczej  

 

Rodzaj świadczenia 
Wydatki w zł 1 

20202 

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej, dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (pomoc pieniężna na 

częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka – w rodzinie zastępczej spokrewnionej na 

podstawie ustawy  o pomocy społecznej) 

1 992 059,74 
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      1w tym na dzieci z innego powiatu przebywające na terenie powiatu kłodzkiego 

        2dane zgodne z ZOF po uwzględnieniu zwrotu 

 

Inne świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka                         

Tabela 2. Świadczenia w rodzinnej pieczy zastępczej wg rodzaju świadczenia 

 

Rodzaj świadczenia 
Wydatki w zł 1 

20202 

Świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych                       

z potrzebami przyjmowanego dziecka 
14 401,42 

Świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie kosztów związanych                        

z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ, na 

jakość sprawowanej opieki 

3 400,00 

Dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania 17 100,00 

Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym 
181 055,60 

Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze 

zmianą lokalu 
3 200,00 

Środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych 

kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem 

rodzinnego domu dziecka 

- 

1w tym na dzieci z innego powiatu przebywające na terenie powiatu kłodzkiego  

2dane zgodne z ZOF po uwzględnieniu zwrotu 

 Osoby prowadzące zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka otrzymują za 

swoją pracę wynagrodzenie, które obejmuje również czas pozostawania w gotowości do 

świadczenia pracy. Zgodnie z ustawą rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący rodzinne 

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

niezawodowej, dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (pomoc pieniężna na 

częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka – w rodzinie zastępczej niezawodowej na 

podstawie ustawy  o pomocy społecznej) 

1 323 077,45 

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

zawodowej lub  w rodzinnym domu dziecka, dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności (pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka  

w rodzinie  zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej) 

1 059 560,61 

RAZEM 4 374 697,80 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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domy dziecka mają prawo do wypoczynku od sprawowania opieki w wymiarze 30 dni 

kalendarzowych rocznie. 

W ramach Programu „Rodzina 500+” dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej 

przysługuje dodatek, w wysokości świadczenia wychowawczego, czyli 500 zł miesięcznie. 

Dodatek ten, podobnie jak świadczenie wychowawcze, jest finansowany z budżetu państwa.  

Poniższa tabela przedstawia wypłacony dodatek wychowawczy, dodatek do 

zryczałtowanej kwoty,  dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w roku 2020 (bez 

kosztów obsługi). 
 

       Tabela 3. Dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 

*w tym na dzieci z innego powiatu przebywające na terenie powiatu kłodzkiego, kwota po uwzględnieniu zwrotu 

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry Start”  na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz 

osoby, o  których mowa w art. 37  ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej, przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku 

szkolnego świadczenie dobry start w wysokości 300 zł w roku.  

 

Poniższa tabela przedstawia wydatki dot. programu „Dobry Start”. 

 
         Tabela 4. Dobry Start 

 

*w tym na dzieci z innego powiatu przebywające na terenie powiatu kłodzkiego 

 

Dodatek wychowawczy/dodatek do zryczałtowanej 

kwoty/dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 

 

Wypłacone kwoty w zł* 

2020 

w spokrewnionej rodzinie zastępczej 1 054 870,88 

w niezawodowej rodzinie zastępczej 446 289,41 

w zawodowej rodzinie zastępczej, 
rodzinnym domu dziecka 

450 894,11 

dodatek do zryczałtowanej kwoty 167 922,30 

dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 794 213,76 

RAZEM 2 914 190,46 

 

„Dobry start” 

 

Wypłacone kwoty w zł* 

2020 

w spokrewnionej rodzinie zastępczej 44 400 

w niezawodowej rodzinie zastępczej 18 600 

w zawodowej rodzinie zastępczej, 
rodzinnym domu dziecka 

18 600 

placówki opiekuńczo-wychowawcze 34 800 

osoby usamodzielniane 1 800 

RAZEM 118 200,00 
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Instytucjonalna piecza zastępcza w powiecie kłodzkim jest sprawowana w formie 

placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego. 

Wydatki na utrzymanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej ponosi powiat 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy 

w pieczy zastępczej. Na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej instytucje te 

otrzymują środki na utrzymanie dziecka w kwocie odpowiadającej średnim miesięcznym 

kosztom utrzymania w placówce, obliczając je na podstawie rocznych wydatków 

przeznaczonych na utrzymanie tych instytucji poniesionych w roku ubiegłym. Powyższe kwoty 

ustalane są odpowiednio przez starostę i ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Poniesione wydatki na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie 

powiatu kłodzkiego w roku 2020 wyniosły 9 965 137,95 zł. 

Niezależnie od typu, placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową 

opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego potrzeby bytowe, zdrowotne, emocjonalne, 

rozwojowe, społeczne i religijne, w tym zapewnia dostęp do kształcenia dostosowanego do jego 

wieku i możliwości. Placówki zapewniają dzieciom zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, 

korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki 

w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego. Pracownicy placówki 

umożliwiają także kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi oraz podejmują 

działania w celu powrotu dziecka do rodziny.  

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r.  na terenie powiatu kłodzkiego funkcjonowało ogółem                         
15 placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym 5 typu rodzinnego. 

 
Tabela 5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego na terenie powiatu kłodzkiego  

Lp. Nazwa placówki 

Ilość miejsc zgodnie                 

z decyzją 

wojewody 

Średnioroczna ilość 

dzieci w roku 2020 

 

1. Dom Dziecka im. St. Starzyńskiego w Kłodzku ul. Korczaka 1 30 26 

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 ul. Korczaka 1a 14 13 

3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 ul. Korczaka 1b 6 2 

4. Dom Dziecka przy ul. Międzyleskiej 15 w  Domaszkowie 30 26 

5. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Alfa”  

ul. Fredry 47/2 w Nowej Rudzie 
14 13 

6. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Sigma”  

ul. Fredry 47/3 w Nowej Rudzie 
14 12 

7. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Omega”  

ul. Fredry 47/4  w Nowej Rudzie 
14 12 

8. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr „Sasanka”  

ul. Wandy   6 w Kłodzku 
14 14 
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9. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 „Szafirek”  

ul. Wandy 6 a w Kłodzku 
14 14 

10. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 „Zawilec”   

ul. Wandy 6 b w Kłodzku 
14 15 

Razem 164 147 

 

W roku 2020 podjęto działania mające na celu od roku 2021 utworzenie dwóch placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Kłodzku i Domaszkowie oraz zmniejszenia 

ilości miejsc w placówkach w Domu Dziecka w Kłodzku i w Domaszkowie. 

 
Tabela 6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na terenie powiatu kłodzkiego           

Lp. Nazwa placówki 

Ilość miejsc zgodnie                 

z decyzją 

wojewody 

Średnioroczna ilość dzieci 

w roku 2020 

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gorzanowie 6 7 

2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kątach Bystrzyckich   8 5 

3. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Nr 3 

w Bartnicy 
8 7 

4. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Nr 4 

w Krosnowicach 
8 8 

5. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Nr 5 

w Nowej Rudzie 
8 9 

Razem 38 36 

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w systematyce ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowią pieczę instytucjonalną  

i w prezentowanej informacji  o realizacji ustawy wykazywane są jako piecza instytucjonalna. 

Należy jednak zauważyć, że instytucje te jedynie organizacyjnie przypominają formy 

instytucjonalne, natomiast z punktu widzenia funkcjonalnego działają na analogicznych 

zasadach jak rodzinne domy dziecka. 

Na podstawie art. 191 ust. 5  ww.  ustawy  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kłodzku  w roku 2020 realizowało zadanie dotyczące zawierania i obsługi porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków pobytu  

i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

lub rodzinnym domu dziecka oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na 

utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej pochodzącego z terenu innego 

powiatu a umieszczonego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kłodzkiego. Zgodnie z ww. 

ustawą wydatki na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej ponosi powiat właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej.  
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Ilość dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów 

pochodzących z powiatu kłodzkiego – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. – 24  (w tym 22  

w rodzinnej pieczy zastępczej, 2 w instytucjonalnej pieczy zastępczej).             

Ilość dzieci przebywających w pieczy zastępczej w powiecie kłodzkim z terenu innych 

powiatów stan na dzień 31 grudnia 2020 r. – 36 (w tym 27 w rodzinnej pieczy zastępczej,                  

9 w instytucjonalnej pieczy zastępczej). 

 

W myśl art. 191 ust. 9 – 10 ww. ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 

odpowiednio wydatki poniesione przez powiat na opiekę, wychowanie i utrzymanie dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej, odpowiednio w wysokości: 

 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu kłodzkiego umieszczonych 

w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r. współfinansowanych przez właściwą gminę. 

Tabela 7. Ilość dzieci przebywających w pieczy zastępczej w rozbiciu na gminy.  

Lp. Gmina 

Rodzinna piecza 

zastępcza 

(ilość dzieci- 

stan na 31.12.2020) 

 

Instytucjonalna 

piecza zastępcza 

(ilość dzieci-stan na 

31.12.2020) 

 

Razem 

1. DUSZNIKI ZDRÓJ 8 9 17 

2. KŁODZKO GMINA MIEJSKA 40 40 80 

3. KUDOWA ZDRÓJ 8 1 9 

4. NOWA RUDA GMINA MIEJSKA 47 20 67 

5. POLANICA ZDRÓJ 5 5 10 

6. BYSTRZYCA KŁODZKA 26 10 36 

7. LĄDEK ZDRÓJ 11 4 15 

8. RADKÓW 18 4 22 

9. SZCZYTNA 7 4 11 

10. STRONIE ŚLĄSKIE 10 1 11 

11. LEWIN KŁODZKI 1 2 3 

12. KŁODZKO GMINA WIEJSKA 36 10 46 

13. NOWA RUDA GMINA WIEJSKA 23 14 37 

14. MIEDZYLESIE 9 7 16 

RAZEM 249 131 380 
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 Finansowanie przez powiat i gminy opłaty za pobyt dziecka pozbawionego opieki  

i wychowania rodziców, umieszczonego przez Sąd w zakładzie opiekuńczo - leczniczym. 

(realizacja zadania wynikającego z art. 18 ust. 3-4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  Dz. U. z 2020 r. poz. 

1398 ze zm.).       

Opłatę za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego  

w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie 

rehabilitacji leczniczej przez sąd, ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka. 

Opłata ta wynosi nie mniej niż 200% najniższej emerytury.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku na realizację ww. zadania tytułem opłaty za 

wyżywienie i zakwaterowanie dzieci przebywających na podstawie postanowienia Sądu w Zakładzie 

Leczniczo – Opiekuńczym dla Dzieci w Piszkowicach wydatkowało kwotę  ogółem: 

 w roku 2020  –  170 400,00 zł (6 dzieci). 

 Zgodnie z art. 18 ust. 4 ww. ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka 

pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-

leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej przez 

sąd, jest obowiązana do współfinansowania opłaty poniesionej przez powiat, w wysokości: 

 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie 

pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, 

 30% w drugim roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie 

pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, 

 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,  

w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

Zadania Zespołu ds. usamodzielnień i odpłatności za pobyt w pieczy 

W 2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku pomocy udzielono 

osobom usamodzielnianym opuszczającym rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą, tj. 

rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

Usamodzielnienia z pieczy zastępczej podlegają przepisom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 poz. 821 ze zm.). 
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Tabela 8. Liczba osób usamodzielnianych, które w latach 2013 – 2020 korzystały ze świadczeń 

Rodzaj pieczy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rodzinna piecza 

zastępcza 
86 98 95 89 85 85 79 59 

Instytucjonalna 

piecza zastępcza 
36 44 54 54 48 40 43 33 

Suma 122 142 149 143 133 125 122 92 

 

W 2020 r. z pomocy finansowej i rzeczowej skorzystały łącznie 92 osoby 

usamodzielniane. 

Tabela 9. Świadczenia wypłacone osobom usamodzielnianym w 2020 r. (w zł.) 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2020 w ramach świadczeń dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej 

wydatkowano kwotę 525 197,00 zł. Środki te zostały przyznane w ramach pomocy na 

kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie. 

Oprócz pomocy finansowej osoby usamodzielniane były również objęte pomocą  

w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w ramach współpracy z samorządami 

gminnymi i miejskimi w powiecie kłodzkim. Dyrektor PCPR popierał u wójtów i burmistrzów 

wnioski osób usamodzielnianych. W 2020 r. takiej pomocy udzielono trzem osobom 

usamodzielnianym z pieczy zastępczej. Jedna z trzech osób usamodzielnianych została 

umieszczona na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z zasobów gminy. 

Wniosek kolejnej osoby usamodzielnianej będzie dopiero rozpatrywany przez komisję ds. 

mieszkaniowych. Natomiast w trzecim przypadku nie otrzymaliśmy informacji o sposobie 

załatwienia sprawy. Jedna osoba usamodzielniana wnioskowała o udzielenie pomocy  

w uzyskaniu zatrudnienia oraz jedna osoba wnioskowała o pomoc prawną. Żadna z osób 

usamodzielnianych nie wnioskowała o udzielenie pomocy psychologicznej. 

Rodzaj pieczy Rodzaj świadczenia 
Kwota świadczeń 

2020 

Instytucjonalna 
piecza zastępcza 

Kontynuowanie nauki 107 460,00 

Usamodzielnienie  83 268,00 

Zagospodarowanie  7 885,00 

Rodzinna piecza 
zastępcza 

Kontynuowanie nauki 226 595,00 

Usamodzielnienie  76 334,00 

Zagospodarowanie  23 655,00 
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W 2020 r. ustalane były opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, a także w zakładzie 

leczniczo - opiekuńczym. Kwota obciążeń za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej wyniosła  

w 2020 r. 694 478,11 zł  Kwota obciążeń za pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 

zakładzie leczniczo – opiekuńczym wyniosła w 2020 r. 2 049 547,18 zł. 

 

W 2020 r. dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku wytoczył 

powództwa alimentacyjne przeciwko 74 rodzicom na rzecz 74 dzieci przebywających  

w pieczy zastępczej co stanowi 67,7 % spraw, które wymagały załatwienia w roku 2020. 

Jednocześnie nie było sytuacji, w której konieczne było złożenie wniosku o wszczęcie 

postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikom alimentacyjnym w sytuacji, gdy tytuł 

wykonawczy został wydany dyrektorowi PCPR. 

 

Tabela 10. Realizacji zadania ,,dochodzenie świadczeń alimentacyjnych” w 2020 r. 

Liczba 

powództw 

wymaganych 

do złożenia  

w 2020 r. 

Liczba 

wytyczonych 

powództw 

przez dyrektora 

PCPR w 2020 r. 

Liczba tytułów 

wykonawczych 

nadanych 

dyrektorowi PCPR 

Liczba 

realizowanych 

obowiązków 

alimentacyjnych  

w 2020 r. 

Liczba wszczęć 

postępowań 

egzekucyjnych  

w wyniku 

nierealizowanych 

obowiązków 

alimentacyjnych 

Liczba wszczęć 

postępowań 

egzekucyjnych na 

wniosek dyrektora 

PCPR w 2020 r. 

296* 111 43 15 28 0 

 

*  W  tym 132 sprawy, w których 21 rodziców płaci dobrowolnie alimenty, w 15 sprawach 

pojawiły się informacje o możliwym powrocie do domu bądź adopcji. W 50 przypadkach 

występują problemy z ustaleniem miejsca zamieszkania (przebywanie za granicą, ustanowiony 

kurator dla osoby nieznanej z miejsca zamieszkania). W 6 sprawach rodzic przebywa w zakładzie 

karnym bez możliwości zarobkowania. W 25 przypadkach są sprawy wątpliwe z natury etycznej 

do wytoczenia powództwa z powodu trudnej sytuacji osobistej, finansowej, chorobowej 

rodzica, np. przebywanie w DPS-ie, choroby psychiczne, posiadanie orzeczenia o niezdolności 

do pracy, czy skrajna bieda. Troje rodziców przebywa w pieczy zastępczej wraz z dzieckiem.  

W ciągu 2020 r. 12 osób osiągnęło pełnoletniość i 7 z nich opuściło pieczę przed wytoczeniem 

powództwa. 

W 2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku pomocy udzielono 

osobom usamodzielnianym opuszczającym schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe 

ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę i młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 

Usamodzielnienia z ww. placówek podlegają przepisom ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 

marca 2004 r. 
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Tabela 11. Liczba osób usamodzielnianych, które w latach 2013 – 2020  korzystały ze świadczeń 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba osób 16 15 12 14 10 11 8 4 

 

W 2020 r. z pomocy finansowej z pomocy społecznej skorzystały 4 osoby 

usamodzielniane opuszczające ww. placówki. 

Tabela 12. Świadczenia wypłacone osobom usamodzielnianym w 2020 r. z pomocy społecznej (w zł). 

 

 

 

 

 

W roku 2020 na świadczenia dla osób usamodzielnianych z art. 88 ust. 1 ustawy  

o pomocy społecznej przeznaczono kwotę  24 858,30zł. Środki te zostały przyznane w ramach 

świadczeń z pomocy społecznej, tj. w ramach pomocy na kontynuowanie nauki, na 

usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej. 

 

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

W KŁODZKU  

 

PŚDS w Kłodzku funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r. Jest ośrodkiem wsparcia dziennego, 

przeznaczonym dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), osób  

z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych (typ C).   

Dom swoją działalnością obejmuje teren powiatu kłodzkiego. Przeznaczony jest dla                     

40 osób wymagających wsparcia, częściowej opieki i pomocy niezbędnej do życia   

w środowisku rodzinnym i społecznym. 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kłodzku prowadzony jest na zlecenie 

Powiatu Kłodzkiego przez Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku.  

Organami sprawującymi kontrolę merytoryczną nad standardem usług świadczonych  

w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kłodzku oraz kontrolę finansową są: 

 Zarząd Sudeckiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku , 

 Dolnośląski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej. 

Rodzaj pieczy Rodzaj świadczenia 
2020 r.  

Kwota świadczeń 

Różnego rodzaju ośrodki 

Kontynuowanie nauki 24 858,30 zł 

Usamodzielnienie 0,00 zł 

Zagospodarowanie 0,00 zł 

Ogólna kwota świadczeń 24 858,30zł 
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Dom będąc jednostką wsparcia dziennego ma za zadanie poprawić funkcjonowanie 

uczestników poprzez indywidualne, grupowe i środowiskowe oddziaływania terapeutyczno- 

rehabilitacyjne z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości przy jednoczesnym 

zachowaniu prawa do wolności, godności, suwerenności i samodzielności. 

Uczestnikami Domu są osoby zamieszkałe na terenie powiatu kłodzkiego,                                 

które ukończyły 18 rok życia. 

Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, działającego  

z upoważnienia Starosty Kłodzkiego, na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna 

prawnego.  

Nadrzędnym celem działalności Domu jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie 

oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków 

z otoczeniem. Działania te polegają na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego życia, umożliwiające  utrzymanie uczestników Domu w ich środowisku 

społecznym i rodzinnym. Z tego względu głównym zadaniem jest kształtowanie motywacji                    

do akceptowanych przez otoczenie zachowań, wyrabianie nawyków celowej aktywności, 

trening w sposobie życia zbliżonym do zwyczajowych norm.  

 W 2020 roku z usług Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku 

skorzystało łącznie 45 uczestników.  

Osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych PŚDS kształtowały umiejętności 

komunikowania się z innymi ludźmi, umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego 

czasu jak: imprezy kulturalne, turystyka, rekreacja, sport, uczyły się radzenia sobie 

z problemami życia codziennego, przygotowywania posiłków, dbania o higienę osobistą 

i wygląd zewnętrzny, dokonywania zakupów, dbania o czystość i porządek, gospodarowania 

środkami finansowymi, korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego, rozwijały swoje 

zainteresowania, odkrywały talenty artystyczne. Zajęcia i treningi odbywały się codziennie,                   

od poniedziałku do piątku. Poszczególne treningi były prowadzone w grupach 5-7 osobowych. 

Udział w zajęciach terapeutycznych uzależniony był od zainteresowań, zdolności 

i indywidualnych potrzeb uczestników. 

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 działalność PŚDS była zawieszona w okresie 

12.03.2020 r. – 24.05.2020 r. oraz w okresie 09.11.2020 r. – 31.12.2020 r. Zajęcia  

z uczestnikami nie odbywały się stacjonarnie, natomiast pracownicy PŚDS pozostawali z nimi  

w stałym kontakcie telefonicznym, świadczono również pomoc psychologiczną dla uczestników, 

którzy zgłaszali taką potrzebę. Ponadto w okresie zawieszenia działalności placówki, uczestnicy 

otrzymywali paczki żywnościowe, zawierające podstawowe produkty, które dostarczano do 

miejsca zamieszkania oraz materiały do terapii zajęciowej, która prowadzona była w formie 

zdalnej. 

            Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kłodzku, realizując swoje zadania, 

współpracował zarówno z rodzinami i najbliższym otoczeniem uczestników, jak również                      

z różnymi instytucjami, w tym m.in. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, 
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poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami psychiatrycznymi i innymi zakładami opieki 

zdrowotnej, Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku, organizacjami pozarządowymi,  kościołami 

i związkami wyznaniowymi, ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi, 

placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób 

niepełnosprawnych., innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji 

społecznej uczestników, a także domami pomocy społecznej i innymi ośrodkami wsparcia. 

 

ORGANIZOWANIE I ZAPEWNIANIE USŁUG  

W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Domy pomocy społecznej stanowią ważny element budowanego systemu pomocy 

społecznej. Posiadają jedne z najstarszych korzeni jako forma pomocy społecznej w zakresie 

organizowania opieki adresowanej do osób, które bez pomocy osób trzecich nie byłyby w stanie 

samodzielnie funkcjonować w miejscu zamieszkania. 

Domy pomocy społecznej są specyficzną formą pomocy adresowaną do osób, które ze 

względu na utratę lub brak zdolności do zaspokajania swoich codziennych potrzeb, nie mogą 

samodzielnie funkcjonować w środowisku dotychczasowego zamieszkania, zastępują otoczenie 

rodzinne i próbują je substytuować. Są więc placówkami o charakterze całodobowym 

oferującymi usługi bytowe wraz ze wszystkimi składnikami życia codziennego, które towarzyszą 

każdemu człowiekowi. 

Domy Pomocy Społecznej stanowią alternatywę dla opieki rodzinnej lub jej kontynuację, 

a dla wielu stanowią jedyną możliwość godnego życia. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pomaga takim osobom poprzez: 

 umieszczanie w DPS- ach o poszczególnych profilach; 

 udzielanie  informacji na temat sposobu ubiegania się o przyznanie miejsca w domu 

pomocy społecznej. 

Wiele osób, które znalazły się w ciężkich sytuacjach wynikających ze zdarzeń losowych, 

otrzymały w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku wsparcie i uzyskały decyzję  

o umieszczeniu w domu pomocy społecznej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 734). 

 Domy pomocy społecznej zapewniają usługi o określonym standardzie przede wszystkim 

poprzez stworzenie godziwych warunków bytowych swoim pensjonariuszom. Standardy 

podstawowych usług dzielimy na: zaspokajające potrzeby bytowe (zamieszkanie, wyżywienie, 

odzież i obuwie, środki czystości, przybory toaletowe) oraz usługi opiekuńcze i wspomagające 

(terapię zajęciową zajęcia aktywizujące, organizację czasu wolnego). Działania domu powinny 

ponadto umożliwiać realizację potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewniać warunki do rozwoju 

samorządności mieszkańców, stymulować nawiązywanie, utrzymywanie  i rozwijanie kontaktu 

z rodziną  i środowiskiem, oraz wspierać działania na rzecz lokalnego środowiska. Sposób 

funkcjonowania i organizacji tych usług opiera się na respektowaniu podstawowych pryncypiów 
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takich jak godność, niezależność, prawo dokonywania wyboru, poczucie bezpieczeństwa. 

Natomiast poprzez aktywność realizowane są potrzeby wyższego rzędu: 

- potrzeba przynależności, 

- potrzeba uznania, 

- potrzeba samorealizacji, 

- poczucie własnej wartości. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku sprawuje nadzór nad organizowaniem 

i zapewnieniem usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej jak również 

rozwija ścisłą współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowymi Centrami z całej 

Polski, poprzez: 

- kompletowanie dokumentacji do DPS, 

- umieszczanie w domach w innych powiatach i województwach, 

- wymianę informacji o rodzajach placówek. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 

Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 6 sierpnia 2008 roku uzyskał 

Decyzję Wojewody Dolnośląskiego zezwalającą na jego prowadzenie. Od 22 stycznia  

2014 r., w związku ze zmianą niniejszej decyzji (w dniu 22 kwietnia 2014 r.), Dom Pomocy 

Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej prowadzony jest jako dom o dwóch profilach  

z przeznaczeniem dla 37 osób przewlekle somatycznie chorych oraz 45 osób przewlekle 

psychicznie chorych. Działa w dwóch obiektach oddalonych od siebie około 1 km, tj. przy  

ul. Górnej 23 i Pl. Szpitalny 5.  

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie z Oddziałem w Ścinawce Dolnej 17 

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie- Oddział przy ul. Parkowej 20 przeznaczony 

jest dla 100 osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych; Oddział w Ścinawce Dolnej 17 

przeznaczony jest dla 96 osób przewlekle psychicznie chorych.  

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w 2008 r. spełnił wymagania standaryzacyjne  

i uzyskał stałe pozwolenie na prowadzenie. 

Dom Pomocy Społecznej w Jugowie 

Dom Pomocy Społecznej w Jugowie przy ul. Głównej 118 przeznaczony jest dla 85 osób 

dorosłych przewlekle somatycznie chorych obojga płci. Dominujące schorzenia wśród 

mieszkańców, to: epilepsja, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby układu krążenia, 

niedowłady, SM, choroby nowotworowe. Wielu mieszkańców porusza się za pomocą wózków 

inwalidzkich, kul czy laski, kilku mieszkańców jest stale leżących. W styczniu 2009 r. Dom Pomocy 

Społecznej w Jugowie przy ul. Głównej 118 spełnił wymogi standaryzacyjne i w związku z tym, 

Powiat Kłodzki otrzymał stałe zezwolenie na jego prowadzenie. 
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Dom Pomocy Społecznej w Podzamku 

Dom Pomocy Społecznej w Podzamku przeznaczony jest do świadczenia całodobowych 

usług opiekuńczo - rehabilitacyjnych dla 100 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 

(koedukacyjny).  

W skład obiektu wchodzą: budynek główny – pałacowy oraz budynek administracyjno – 

gospodarczy, które są otoczone pięknym parkiem służącym jako miejsce rekreacji i wypoczynku 

mieszkańców. Zarówno pałac jak i park są obiektami zabytkowymi. Jednostka w 2007 r. spełniła 

wymagania standaryzacyjne i uzyskała stałe pozwolenie na prowadzenie domu. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnej 

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnej przeznaczony był dla 110 dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie.   

Uchwałą Nr IV/28/2019  Rady Powiatu Kłodzkiego z dniem 24 kwietnia 2019 roku postawiono 

Dom  w stan likwidacji. 

Uchwałą  Nr 4/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 9 stycznia 2020 r. na podstawie decyzji 

Nr PZ.5581.68.05.2019.2020 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku 

zawierającej z mocy ustawy rygor natychmiastowej wykonalności, zarządzono przeprowadzenie 

ewakuacji wszystkich mieszkańców Domu oraz tymczasowe umieszczenie ich w innych Domach 

prowadzonych przez Powiat Kłodzki w miejscowościach: Nowa Ruda i w Oddziale w Ścinawce 

Dolnej 17, Bystrzycy Kłodzkiej, Podzamku, Jugowie i w wyznaczonym oddziale szpitala przy  

ul. Szpitalnej nr 1 w Kłodzku prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.  

 

 

Zgodnie z uchwałą Nr 205/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia  2 grudnia 2020 r.                  

w sprawie stwierdzenia zakończenia procesu likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej              

w likwidacji  z dniem 27 listopada 2020 r. został zakończony proces likwidacji Domu Pomocy 

Społecznej w Szczytnej. 99 mieszkańców DPS Szczytna umieszczono w docelowych domach 

pomocy społecznej, w tym: 48 na terenie województwa dolnośląskiego, 51 w innych 

województwach na terenie Polski. 9 osób zmarło, a 2 osoby powróciły do rodzin. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego powierzył prowadzenie depozytów po zmarłych mieszkańcach DPS 

Szczytna Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Akta dotyczące depozytów zostały 

przekazane do PCPR. Środki na rachunku depozytów przekazano na utworzony do obsługi 

depozytów rachunek bankowy PCPR. 

Cała dokumentacja DPS Szczytna, w tym archiwalna, została przekazana do archiwum Starostwa 

Powiatowego w Kłodzku. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich 

Dom Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich przeznaczony jest dla 100 

niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży (koedukacyjny). Prowadzony jest przez 
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Prowincję Polską Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. 

Franciszka. 

Dom Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 21 

Dom Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 21 przeznaczony jest dla 50 

niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży. Prowadzony jest przez Zgromadzenie 

Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

Poniżej zamieszczono dane dotyczące: 

- ilości wydanych decyzji (2020 r.), 

- czasu oczekiwania na miejsce w poszczególnych domach powiatu kłodzkiego, 

- ilości osób oczekujących na miejsce w DPS, 

- ilości miejsc oraz ilość osób przebywających w DPS, 

- liczby i rodzajów  domów w powiecie kłodzkim, 

- koszt utrzymania mieszkańca w DPS, 

- zadań remontowych i  inwestycyjnych, 

 

Tabela 13.Liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w latach 2019- 2020: 
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Il
o

ść
 m

ie
js

c 
   

   
   

   
   

  

w
 2

0
1

9
 r

.  
   

   
   

   
   

   
   

  

Il
o

ść
 o

só
b

 

p
rz

e
b

yw
aj

ąc
yc

h
   

   
 

w
 2

0
1

9
 r

. 

Il
o

ść
 m

ie
js

c 
   

   
   

   
 

w
 2

0
2

0
 r

. 

Il
o

ść
 o

só
b

 

p
rz

e
b

yw
aj

ąc
yc

h
   

   
 

w
 2

0
2

0
 r

. 

1. 

Bystrzyca Kłodzka 

- dla osób przewlekle somatycznie chorych 

- dla osób przewlekle psychicznie chorych 

37 

45 

37 

47 

37 

45 

33 

45 

2. 

Nowa Ruda 

- dla osób przewlekle somatycznie chorych 
100 101 100 96 

Oddział Ścinawka Dolna 17 

- dla mężczyzn przewlekle chorych psychicznie 
96 99 96 96 

3. 
Jugów 

- dla osób przewlekle somatycznie chorych 
85 87 85 81 

4. 
Podzamek 

- dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie 
100 102 100 101 

5. 
Szczytna 

- dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie 
110 110 - - 

6. 
Ścinawka Dolna 21 

- dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie 
50 52 50 49 

7. Ludwikowice Kł. 

- dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie 
100 101 100 101 

RAZEM 723 711 613 602 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 14.Liczba wydanych decyzji, ilość osób oczekujących oraz czas oczekiwania na miejsce: 
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1. Bystrzyca Kłodzka   

-dla osób przewlekle 

somatycznie chorych 

-dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 

37 

 

45 

33 

 

45 

2 

z chwilą 

zwolnienia się 

miejsca 

8 

 

8 

20 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

4 

0 

 

0 

2. Nowa Ruda 

- dla osób przewlekle 

somatycznie chorych 

100 96 0 

z chwilą 

zwolnienia się 

miejsca 

12 15 3 1 9 0 

Oddział Ścinawka Dolna 

17 

- dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 

96 96 5 

ok. 0,5 roku z 

postan. Sądu  

i ok.0,5 roku 

bez post. 

4 26 0 3 2 0 

3. Jugów 

- dla osób przewlekle 

somatycznie chorych 

85 81 3 

z chwilą 

zwolnienia się 

miejsca 

13 12 2 2 1 0 

4. Podzamek 

- dla dorosłych 

niepełnosprawnych 

intelektualnie 

100 101 8 

z chwilą 

złożenia 

dokumentacji 

0 113 1 0 2 0 

5. Szczytna 

- dla dorosłych 

niepełnosprawnych 

intelektualnie 

110 0 0 

z chwilą 

złożenia 

dokumentacji 

0 53 11 0 0 0 

6. Ścinawka Dolna 21 

-dladzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych 

intelektualnie 

50 49 0 

z chwilą 

złożenia 

dokumentacji 

1 0 0 0 0 0 

7. Ludwikowice Kł.  

-dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych 

intelektualnie 

100 101 0 

z chwilą 

złożenia 

dokumentacji 

6 2 3 0 0 0 

8. Skierowania na inny 

teren 
x x x x 0 0 9 0 9 28 

RAZEM 723 602 18 X 52 241 29 6 27 29 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 15.Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Kłodzkim: 

Lp. Nazwa   DPS Adres  DPS 2020 rok 

1. 

DPS dla osób  przewlekle  
somatycznie chorych 
i psychicznie chorych 

57-500 Bystrzyca Kł. 

ul. Górna 23 

ul. Plac Szpitalny 5 

4 907,42 

2. 

DPS dla osób przewlekle  
somatycznie chorych 57-402 Nowa Ruda, 

ul. Parkowa 20 

Oddział 57-409  Ścinawka Dolna 17 

4 505,61 
DPS dla przewlekle  

psychicznie chorych mężczyzn 

3. 
DPS  dla osób przewlekle  
somatycznie chorych 

57-430 Jugów 

ul. Główna 118 
4 594,93 

4. 
DPS dla dorosłych  
niepełnosprawnych intelektualnie 

57-300 Kłodzko 
Podzamek 

4 551,43 

5. 
DPS dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci 
(koedukacyjny) 

57-450 Ludwikowice Kł. 

ul. Wiejska 9 
4 005,56 

6. 
DPS dla niepełnosprawnych intelektualnie 
chłopców 57-409  Ścinawka Dolna 21 4 462,82 

 
Tabela 16. ZREAZLIOWANE REMONTY W DPS OD 1 STYCZNIA 2020 DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU 

Lp. DPS Remonty (opis) Koszt Zakup wyposażenia Koszt 

1. Bystrzyca Kł. 1) Remont muru oporowego ul. Górna 
23 
 
2) Remont instalacji elektrycznej 
zasilającej centralę oddymiania Plac 
Szpitalny 5 
 
3) Wymiana pokrycia dachowego Plac 
Szpitalny 5 przybudówka 
 
4) Usunięcie awarii systemu CO  
ul. Górna 23 
 

 
1)    43 651,56 
 
2)    20 000,00 
 
 
 
3)    14 907,60 
 
 
4)      8 000,00 

1) Telewizor 4 szt. 
2) Zamrażarka 
3) Szafki do kuchni BHP 6 szt. 
4) Szafa przyłóżkowa 
5) Szafy, komody, fotel 
6) Krzesła 
7) Mikser 
8) Łóżka rehabilitacyjno 
ortopedyczne 4 szt. 
9) Stacja do bezdotykowej 
dezynfekcji rąk, bezdotykowy 
automatyczny dozownik, stojak 
dezynfekujący 
10) Ozonator powietrza 
11) Sprzęt elektroniczny do 
organizowania spotkań on-line 
mieszkańców z bliskimi 2 tablety + 
słuchawki bezprzewodowe 2 szt 

1)      4 987,97     
2)         859,00 
3)      2 848,00 
4)      2 000,00 
5)      5 788,98 
6)         590,00 
7)      1 148,00 
8)      9 600,00 
 
9)      1 390,00 
 
 
 
10)       199,00 
11)    1 510,00 
      
 

2. Nowa Ruda 
z Oddziałem w 
Ścinawce Dolnej 17 
 
 
 
 
 

1) Remonty i konserwacje sprzętu  
i samochodów 
 
2) Remonty i konserwacje budynków 
 
 
3) Wymiana odcinka instalacji sanitarnej 
w Nowej Rudzie na zewnątrz 
 
 

1)  59 906,00 
 
 
2)    9 694,00 
 
 
3)  23 075,00 
 
 

1) Pompa obiegowa C.O 
2) Szafka 
3) Fotel biurowy 
4) Pralka Samsung 
5) Stół metalowy plus 
zlewozmywak 2 komorowy 2 szt. 
6) Stół metalowy plus 
zlewozmywak 2 komorowy 2 szt. 
7) Łóżka polowe 20 szt. 
8) Wózki do sprzątania z 
wyposażeniem 8 szt. 
9) Myjki parowo-dezynfekcyjne 
10)  Ssak domowy 
11) Pralka Amika 
12) Stojaki do kroplówki 6 szt. 
13) Klimatyzator AUX-24FH/1/0 2 
szt. 
14) Stojak pod klimatyzator 
15) Szafa ubraniowa 
16) Łóżko ortopedyczne 
17) Szafka przyłóżkowa 

1)     9 600,00 
2)        240,00 
3)        440,00    
4)     1 500,00 

5)     3 468,60    
                 
6)     3 554,70 
 
7)     1 999,80 
8)     4 368,00 
 
9)     3 159,99 
10)      658,00 
11)      990,00 
12)      660,00 
13)   8 999,07 
 
14)      590,00 
15)   1 000,00 
16)   2 500 ,00 
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18) Koncentrator tlenu 2 szt. 
19) Podnośnik kąpielowy 2 szt. 
20) Tapczan 3 szt. 
21) Kolumna świetlna z 2 
głośnikami i 2 mikrofonami 
22) Łóżko wodne 
23) Kurtyna światłowód 
24) Panel gwiezdne niebo 
25) Projektor Aura LED Wifi 
26) Kolumna wodna z wyspą 
27) Obraz LED Akwarium 
28) Kuchenka Gorenje 
29) Lodówka Scharp 
30) Okap kuchenny 
31) Noteebok HP 
32) Łóżko ortopedyczne 3 szt. 
33) Szafka przyłóżkowa 7 szt. 
34) Stolik przyłóżkowy 13 szt. 
35) Wózek toaletowy 4 szt. 
36) Szafka przyłóżkowa 6 szt. 
37) Efekt świetlny derby 
38) Zestaw nagłośnienia mobilny 
39) Odkurzacz piorący THOMAS 
40) Wyciskarka wolnoobrotowa 
41) Parowar 
42) Frytkownica 
43) Grill TEFAL 
44) Mikser z misą 
45) Blender BOSCH 
46) Blender kielichowy 
47) Aparat EKG Ascard Green 

17)   1 000,00 
18)   3 000,00 
19)   6 298,56 
20)  2 550,00 
21)  3 100,00 
 
22)  4 700,00 
23)  3 857,00 
24)  2 900,00 
25)  1 100,00 
26)  3 800,00 
27)     293,00 
28)  2 399,99 
29)  1 399,99 
30)     261,98 
31)  3 050,00 
32)  7 200,00 
33)  7 000,00 
34)  2 470,00 
35)  2 400,00 
36)  6 000,00 
37)     495,00 
38)     839,00 
39)     850,00 
40)     610,00 
41)     190,00 
42)     180,00 
43)     380,00 
44)     180,00 
45)     219,00 
46)     210,00 
47)  3 294,00 

3. Jugów 1) Remont 3 łazienek wraz z wymianą 
pionu wodno-kanalizacyjnego 
2) Remont pomieszczenia świetlicy  
3) Awaryjna wymiana palnika  
z przedłużką w kotłowni 
4) Awaryjna wymiana stabilizatora oraz 
naczynia zbiorczego na instalacji c.w.u. 
5) Remonty i konserwacje sprzętu, 
samochodu oraz obiektów i budynków 
6) Pozostałe drobne remonty - naprawy 
dźwigu osobowego, bramy przesuwnej, 
przekładni w oczyszczalni ścieków 
7) Malowanie i remontowanie pokoi 
pracowników K.O., kierownika ZTO, 
dietetyka, gab..zabiegowego 
8) Awaryjne naprawy instalacji wodno-
kanalizacyjne w pralni i kuchni, kotłowni 
9) Naprawy w budynku 
administracyjnym (w tym podłogi w 
sekretariacie, gab.. Dyrektora) 
10) Naprawy sprzętu gospodarczego 
11) Drobne naprawy w budynku 
głównym (w tym: zawór w kotłowni , 
podmuchówki od strony lasu, płytki na 
placu, naprawa miejscowa dachu,) 

1)   51 306,04 
 
2)   63 731,06 
3)  10 408,50 
 
4)  13 500,00 
 
5)   12 366,06 
 
6)     3 981,53 
 
 
7)     3 610,16 
 
 
8)    4 172,27 
 
 
9)    4 463,28 
 
 
10)  1 020,00 
11)  1 467,44 
 

1) Koncentrator tlenu 
2) Szafka przyłóżkowa + szafa 
3) Łóżko rehabilitacyjne 
4) Dozownik automatyczny 
5) Parownice KARCHERA 
6) Szafa na dokumentację 
pracowniczą 
7) Zamgławiacz ULV 
8) Komputer i monitor do świetlicy 
9) Niszczarka, zasilacze awaryjne 

10) Meble do świetlicy (18 elem.) 
11) Lodówka na próbki, blender 
12) Urządzenie wielofunkcyjne, 
drukarka laserowa 
13) Netebbok – dietetyk 
14) Pilarka MS 
15) Pojemniki na odpady 
 

1)    4 800,00 
2)    1 294,00 
3)    2 499,99 
4)    3 598,00 
5)    9 200,00 
6)       757,00 
 
7)    4 999,00 
8)    2 210,00 
 
9)       950,00 

10)    7 881,00 
11)    1 348,99 
12)    1 956,25 
 
13)    2 050,00 
14)    1 160,00 
15)    1 990,00 
 

4. Podzamek 1) Remont i konserwacja sprzętu oraz 
samochodu  
2) Remont pomieszczeń kotłowni  
i magazynu oleju opałowego oraz 
wymiana wyłazu strychowego w DPS  
w Podzamku 

1) 36 830,52 
 
 
2) 19 089,60 

1) Sprzęt komputerowy 
2) Sprzęt kuchenny 
3) Meble 
4) Sprzęt medyczny 
5) Sprzęt AGD (pralki, suszarki, 
radia) 

1)   34 553,00 
2)   34 061,15 
3)   22 553,20 
4)   18 924,66 
 
5)   13 236,00 
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6) Sprzęt warsztatowy 
7) Klimatyzator 
8) Wytwornica pary 
9) Generator ozonu wraz z 
maskami 

 
6)     4 591,98 
7)     8 800,00 
8)     4 050,00 
9)     3 432,00 
 

 

Tabela 15. ZREALIZOWANE INWESTYCJE W DPS OD 1 STYCZNIA 2020 DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU 

Lp. DPS Zakupy inwestycyjne 
(opis) 

Koszt Wydatki inwestycyjne 
(opis) 

Koszt 

  1 Bystrzyca 
Kłodzka 

Tunel detekcyjno-dezynfekcyjny 
(kabina oparta na technologii 
zamgławiania z funkcją 
automatycznego pomiaru 
temperatury oraz bezdotykową 
dezynfekcją rąk 2 szt. 

         47 970,00 - 

 

- 

2 Nowa Ruda Zakup 2 szt. Kabin dezynfekujących 
(denominacyjnych) 

47 970,00 Montaż podnośnika pionowego 
na zewnątrz do transportu dla 
osób niepełnosprawnych w 
Oddziale Ścinawka Dolna 17 

65 272,50 

3 Jugów Zakup kabiny dezynfekującej 
(dekontaminacyjnej) 

23 985,00   

4 Podzamek 1)Zakup kabiny dezynfekującej 
(dekontaminacyjnej) 
 
2)Zakup agregatu prądotwórczego 

23 985,00 

 

80 000,00 

1) Remont pomieszczeń oraz 
wymiana urządzeń dźwigowych w 
obiekcie Domu Pomocy 
Społecznej w Podzamku, jako 
element realizacji potrzeb osób 
niepełnosprawnych na lata 2020-
2021 
2) Wykonanie przyłącza wody i 
podłączenia instalacji 
wodociągowej w DPS w 
Podzamku 
 
3) Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków TURBOJET-80 
 
4) Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków TURBOJET-80 II etap 

156 284,72 

 

 

 

 

17 973,44 

 

 

37 500,00 

 

16 835,26 

 

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

W roku 2020 Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony był na zlecenie powiatu 

kłodzkiego przez Towarzystwo Społeczne „RAZEM” w Kłodzku.  

Ośrodek udzielał  pomocy: 

  po urazowym doświadczeniu np. osobom doświadczającym przemocy – w tym domowej 

i seksualnej, ofiarom przestępstw,  osobom po próbie samobójczej, itp; 

 osobom doświadczającym kryzysu psychologicznego, m.in. w sytuacji utraty bliskiej 

osoby, groźby samobójstwa, kryzysów życiowych, także choroby itp. 

Ośrodek wzmacniał psychiczne  osoby w obliczu kryzysu osobistego i rodzinnego; 

prowadził działania mające na celu powrót do równowagi psychicznej po przebyciu kryzysu. 

Podczas realizacji zadań OIK współpracował z innymi placówkami okołopomocowymi i osobami 

zajmującymi się pomocą psychologiczną i socjalną.                                          
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej był czynny codziennie w dni robocze w godzinach od 

11.00 do 16.00  w formie dyżuru stacjonarnego. Zapewniono również funkcjonowanie telefonu 

informacyjno-interwencyjnego przez 5 godzin dziennie w dni robocze (w godz. 16:00-21:00) 

oraz przez 11 godzin dziennie w weekendy (w godz. 11:00-22:00). 

           Ośrodek Interwencji Kryzysowej zatrudniał w 2020 r. osoby na podstawie umów – zleceń: 

dyrektor, zespół interwentów– 5 osób, zespół specjalistów do pracy grupowej i specjalistycznej 

– 2 osoby, obsługa administracyjna – 1 osoba (umowa o pracę). Księgowość prowadziło biuro 

podatkowe.  

             W roku 2020 zapewniono schronienie 1 osobie dorosłej z 2 dzieci.  

W roku 2020  odbyło się 761 interwencji, w tym 19 poza siedzibą Ośrodka podczas, 

których udzielono doraźnej i natychmiastowej pomocy (psychologicznej, prawnej oraz 

poradnictwa socjalnego).   

            Przeprowadzono 227 godzin krótkoterminowej terapii dla 42 osób ukierunkowanej na 

wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności  ochrony przed osobą stosującą 

przemoc przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komendą Powiatową 

Policji oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej. Udzielono pomocy 123 ofiarom przemocy (w tym 

pomocy psychologicznej, prawnej oraz poradnictwa socjalnego). 

 W roku 2020 zorganizowano 144 godziny warsztatów psychologicznych dla rodziców, 

dzieci i młodzieży z problemem uzależnienia, przy współpracy z placówkami oświatowymi,  

w tym 64 godzin warsztatów dla 455 osób – 32 grup warsztatowych młodzieży oraz 80 godzin 

grupowej pracy ze zgłaszającymi się rodzicami w kryzysie spowodowanym uzależnieniami dla 

113 osób w 19 grupach.  

Informację w zakresie działalności Ośrodka, możliwości i form udzielania pomocy 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie upowszechniano na stronie internetowej oraz portalu 

społecznościowym. 

 

PROJEKT POD NAZWĄ „ SIŁĄ DZIECKA JEST RODZINA” 

- projekt „Siłą dziecka jest rodzina” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, którego odbiorcami były rodziny zastępcze, 

placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i placówki opiekuńczo – wychowawcze 

typu socjalizacyjnego.  

Termin realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. 

Projekt zakładał objęcie wsparciem 270 osób. 

Planowana wartość projektu wynosiła 1 998 000 zł. Kwota dofinansowania 1 898 100 zł, w tym: 

 środki Unii Europejskiej: 1 698 300 zł, 

 budżet Państwa: 199 800 zł. 

W latach 2018 – 2020 zrealizowano wydatki na poziomie 1 985 048 zł, co stanowi 99% 

planowanych wydatków. W 2020 r. poniesiono wydatki na poziomie 726 719,28 zł, w tym: 
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dofinansowanie 693 419,28 zł, wkład własny JST (świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka w pieczy zastępczej): 33 300 zł. 

Wsparcie w ramach projektu odbywało się poprzez realizację zadań: 

 pomoc psychologa i pedagoga w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej – w 2020 r. 

wsparciem psychologicznym objęto 43 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej i 10 osób – rodzin 

zastępczych, wsparcie pedagogiczne otrzymało 30 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej; 

 możliwość skorzystania z korepetycji w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej –  

w 2020 r. z indywidualnych korepetycji skorzystało 25 os. w wymiarze łącznym 597 godzin  

z przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, chemia, historia, j. polski, j. angielski,  

j. niemiecki; 

 szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych – w 2020 r. szkolenie ukończyło 16 osób 

(11 rodzin) uzyskując świadectwo ukończenia szkolenia;  

 szkolenia podnoszące kompetencje osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą –  

w 2020 r. szkoleniami objęto 30 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej; każdy uczestnik 

skorzystał średnio z trzech spośród sześciu szkoleń o tematyce:  

 Umiejętność stawiania granic – egzekwowanie zasad, konsekwencja postępowania. 

 Jak postępować z dzieckiem z zaburzoną więzią oraz zrozumieć dziecko po traumie. 

 Prawne i praktyczne aspekty rodzicielstwa zastępczego. 

 Jak rozmawiać z nastolatkiem. 

 Wspieranie więzi rodzinnych – rodzina zastępcza a rodzina biologiczna. Znaczenie dla 

dziecka kontaktu z rodziną biologiczną. 

 Szkolenie z zakresu obsługi komputera. 

Ponadto, odbywały się spotkania superwizyjne dla 12 osób – rodzin zastępczych  

i prowadzących rodzinne domy dziecka. 

 pomoc prawna dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka – w 2020 r.  

z pomocy prawnej skorzystało 26 osób; 

 treningi kompetencji i umiejętności społecznych oraz poradnictwo zawodowe dla dzieci 

powyżej 15 roku życia – w 2020 r. wsparciem objęto 20 dzieci z pieczy zastępczej; 

 treningi kompetencji i umiejętności społecznych oraz socjoterapia dla dzieci poniżej 15 roku 

życia – w 2020 r. treningami objęto 20 dzieci z pieczy zastępczej, socjoterapią 30 dzieci; 

 poradnictwo oraz działania terapeutyczno-opiekuńcze dla dzieci z placówek opiekuńczo-

wychowawczych – w 2020 r. działania skierowano do 7 dzieci z placówek opiekuńczo – 

wychowawczych; zrealizowano łącznie 61 wizyt/porad/badań lekarskich specjalistycznych; 

 możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług medycznych – w 2020 r. z wizyt  

u lekarzy specjalistów, specjalistycznych badań lekarskich, fizjoterapii skorzystało 15 dzieci  

z rodzinnej pieczy zastępczej; zrealizowano łącznie 159 wizyt/porad/badań; 

 możliwość uczestnictwa w obozie terapeutyczno-psychologicznym organizowanym  

w okresie letnim – 20 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczyło w terminie  

od 22.07. do 31.07.2020 r. w obozie zorganizowanym w Ośrodku Wypoczynkowym „Bryza” 

w Łazach k/ Koszalina; 
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 pomoc koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – w ramach projektu w 2020 r.  

zatrudnionych było na umowę o pracę 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy 

realizowali zadania wynikające z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Wsparciem koordynatorów objęto do 45 rodzin zastępczych/ prowadzących 

rodzinne domy dziecka. 

 

PLAN FINANSOWY PCPR I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 

ZA 2020 ROK 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku realizowało w 2020 r. działalność finansową 
w obrębie następujących Działów i rozdziałów budżetowych: 
 
Wydatki budżetowe: 

    

Klasyfikacja 
budżetowa  

Nazwa Plan 
Wykonanie 

[zł] 
Wykonanie 

[%] 

Dział 852 Pomoc społeczna 3 403 809,00 3 378 637,74 99,26 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 689 457,00 2 677 238,51 99,55 

852-85218-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100,00 1 990,20 94,77 

852-85218-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75,00 25,00 33,33 

852-85218-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 843 117,00 1 843 074,58 100,00 

852-85218-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 420,00 420,00 100,00 

852-85218-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 423,00 124 422,17 100,00 

852-85218-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 312 000,00 309 033,25 99,05 

852-85218-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 32 000,00 31 226,65 97,58 

852-85218-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 312,00 27 305,50 99,98 

852-85218-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 530,00 78 755,13 99,03 

852-85218-4260 Zakup energii 37 185,00 36 394,39 97,87 

852-85218-4270 Zakup usług remontowych 9 200,00 6 803,30 73,95 

852-85218-4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 550,00 91,67 

852-85218-4300 Zakup usług pozostałych 135 911,00 135 222,06 99,49 

852-85218-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 300,00 14 209,57 99,37 

852-85218-4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 
pomieszczenia garażowe 

2 020,00 2 020,00 100,00 

852-85218-4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 667,85 66,78 

852-85218-4430 Różne opłaty i składki 200,00 21,00 10,50 

852-85218-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 805,00 51 804,55 100,00 

852-85218-4480 Podatek od nieruchomości 8 779,00 8 779,00 100,00 

852-85218-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 680,00 1 665,25 99,12 

852-85218-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500,00 1 970,06 43,78 

852-85218-4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 

1 300,00 879,00 67,62 
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Rozdział 85295 Pozostała działalność 714 352,00 701 399,23 98,19 

852-85295-2367 

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

14 674,00 14 579,25 99,35 

852-85295-2369 

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

1 726,00 1 715,21 99,37 

852-85295-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 292 970,00 292 370,95 99,80 

852-85295-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 467,00 34 396,58 99,80 

852-85295-4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 201,00 20 200,81 100,00 

852-85295-4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 377,00 2 376,57 99,98 

852-85295-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 809,00 53 199,56 97,06 

852-85295-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 448,00 6 258,78 97,07 

852-85295-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7 689,00 7 344,84 95,52 

852-85295-4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 905,00 864,10 95,48 

852-85295-4177 Wynagrodzenia bezosobowe 98 242,00 97 937,92 99,69 

852-85295-4179 Wynagrodzenia bezosobowe 11 558,00 11 522,08 99,69 

852-85295-4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 663,00 1 134,49 68,22 

852-85295-4219 Zakup materiałów i wyposażenia 196,00 133,47 68,10 

852-85295-4287 Zakup usług zdrowotnych 29 526,00 29 526,32 100,00 

852-85295-4289 Zakup usług zdrowotnych 3 474,00 3 473,68 99,99 

852-85295-4307 Zakup usług pozostałych 98 870,00 93 621,41 94,69 

852-85295-4309 Zakup usług pozostałych 11 630,00 11 014,27 94,71 

852-85295-4417 Podróże służbowe krajowe 14 040,00 11 179,16 79,62 

852-85295-4419 Podróże służbowe krajowe 1 652,00 1 315,23 79,61 

852-85295-4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 473,00 6 473,02 100,00 

852-85295-4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 762,00 761,53 99,94 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 353 801,00 296 141,81 83,70 

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 146 316,00 94 915,06 64,87 
 

853-85311-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 347,52 69,50  

853-85311-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 117,00 44 722,34 92,94  

853-85311-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 177,00 3 168,08 99,72  

853-85311-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 213,00 7 803,75 95,02  

853-85311-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 9 191,37 38,30  

853-85311-4270 Zakup usług remontowych 19 678,00 5 558,38 28,25  

853-85311-4300 Zakup usług pozostałych 39 780,00 22 489,86 56,54  

853-85311-4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 82,50 16,50  

853-85311-4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 0,00  
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853-85311-4430 Różne opłaty i składki 300,00 1,00 0,33  

853-85311-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 1 550,26 99,95  

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 120 140,00 113 976,75 94,87 
 

 

853-85324-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 182,00 73 583,40 95,34  

853-85324-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 048,00 6 048,02 100,00  

853-85324-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 281,00 13 662,25 95,67  

853-85324-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 605,00 1 422,17 88,61  

853-85324-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 344,00 7 581,82 81,14  

853-85324-4300 Zakup usług pozostałych 8 231,00 8 230,67 100,00  

853-85324-4410 Podróże służbowe krajowe 348,00 347,90 99,97  

853-85324-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 101,00 3 100,52 99,98  

Rozdział 85395 Pozostała działalność 87 345,00 87 250,00 99,89  

853-85395-3110 Świadczenia społeczne 86 445,00 86 445,00 100,00  

853-85395-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900,00 805,00 89,44  

Dział 855 Rodzina 10 868 778,00 10 401 351,94 95,70  

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 641 700,00 641 639,66 99,99  

855-85504-3110 Świadczenia społeczne 118 200,00 118 200,00 100,00  

855-85504-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 302,00 3 301,70 99,99  

855-85504-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 569,00 568,56 99,92  

855-85504-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 69,00 42,53 61,64  

855-85504-4217 Zakup materiałów i wyposażenia 437 885,17 437 857,25 99,99  

855-85504-4219 Zakup materiałów i wyposażenia 81 674,83 81 669,62 99,99  

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 8 949 774,00 8 560 850,86 95,65  

855-85508-2900 

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na 
dofinansowanie zadań bieżących 

257 900,00 223 130,33 86,52  

855-85508-3110 Świadczenia społeczne 7 040 161,00 6 845 775,62 97,24  

855-85508-3119 Świadczenia społeczne 33 300,00 33 300,00 100,00  

855-85508-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 280 753,00 271 583,39 96,73  

855-85508-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 656,00 17 655,08 99,99  

855-85508-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151 766,00 142 100,12 93,63  

855-85508-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 21 749,00 15 397,88 70,80  

855-85508-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 886 900,00 803 291,92 90,57  

855-85508-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 765,00 14 919,95 62,78  

855-85508-4300 Zakup usług pozostałych 224 365,00 183 859,50 81,95  

855-85508-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 720,00 692,28 96,15  

855-85508-4410 Podróże służbowe krajowe 884,00 290,22 32,83  

855-85508-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 855,00 8 854,57 100,00  
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855-85508-4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 

1 000,00 0,00 0,00  

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 277 304,00 1 198 861,42 93,86  

855-85510-2900 

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na 
dofinansowanie zadań bieżących 

201 900,00 179 466,10 88,89  

855-85510-3110 Świadczenia społeczne 1 065 314,00 1 009 677,20 94,78  

855-85510-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 018,00 7 722,00 96,31  

855-85510-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 404,00 402,54 99,64  

855-85510-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 461,00 1 395,67 95,53  

855-85510-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 207,00 197,91 95,61  

Razem: 14 626 388,00 14 076 131,49 96,24 
 
 

       

Działalność finansową PCPR realizował w 2020 r. w obrębie następujących działów 

budżetowych: Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy 

społecznej oraz Dział 855 Rodzina. Wydatki ogółem poniesione przez jednostkę na realizowane 

zadania wyniosły 14 076 131,49 zł i stanowiły 96,24 % wartości planowanych, z czego 

10 401 351,94 zł, tj. 73,89 % stanowiły wydatki w dziale Rodzina. Zagadnienia dotyczące 

finansowania potrzeb rodzin zastępczych i wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 

oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze stanowią główny udział działalności finansowej PCPR.  

Zestawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz systemu pieczy zastępczej: 

1. Utrzymywanie wysokiego standardu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej 

prowadzone przez Powiat Kłodzki. 

2. Zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w rodzinnych i instytucjonalnych formach opieki 

zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców oraz odpowiednich warunków 

adekwatnych dla dzieci potrzeb dzieci. 

3. Przeszkolenie i kwalifikacja osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej, zawodowej i prowadzących rodzinny dom dziecka. 

4. Aktywna promocja rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu. 

5. Pozyskanie rodzin pomocowych oraz wolontariuszy do pomocy podmiotom pieczy zastępczej  

6. Zapewnienie podmiotom pieczy zastępczej wsparcia o charakterze psychologicznym, 

pedagogicznym i prawnym. 

7. Zwiększenie liczby miejsc w pieczy zastępczej dla dzieci o specjalnych i specjalistycznych 

potrzebach rozwojowych. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: „Kierownik
powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności
centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej." Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązki sprawozdawcze wynikające
z zapisów art. 76 ust. 4 pkt 15- organizator rodzinnej pieczy zastępczej przedstawia staroście i radzie
powiatu coroczne sprawozdanie z efektów pracy. W Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej
dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2018- 2020 założono, iż ewaluacja programu dokonywana będzie w trakcie
sprawozdawczości sporządzanej raz do roku i przekazywanej Radzie Powiatu Kłodzkiego w corocznym
sprawozdaniu z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz
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