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Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Białej  Podlaskiej  jest  jednostką  organizacyjną 
powiatu wchodzącą w skład administracji zespolonej.

Realizuje  zadania  z  zakresu  pomocy  społecznej  oraz  rehabilitacji  społecznej  osób 
niepełnosprawnych.

   Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w 2009 roku 
wydatkowano  kwotę  924.657,95  zł,  z  tego  sfinansowano  wynagrodzenia  wraz  z  pochodnymi  w 
kwocie 777.427,98 zł,  oraz wydatki rzeczowe na kwotę  147.229,97 zł.

1. Dział Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną 

W zakresie  opieki  nad dzieckiem i  rodziną tut.  Centrum prowadziło  m.in.  specjalistyczne 
poradnictwo dla rodzin zastępczych, udzielało pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacało wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki 
i  wychowania  niespokrewnionym  z  dzieckiem  zawodowym  rodzinom  zastępczym  i  pogotowiu 
rodzinnemu. 

Zapewniało opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 
rodziców  biologicznych,  organizowało  i  prowadziło  placówki  opiekuńczo-wychowawcze.  Tut. 
Centrum  pokrywało  koszty  utrzymania  dzieci  z  terenu  powiatu,  umieszczonych  w  placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.  Przyznawało 
specjalne świadczenia  pieniężne  dla  osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-
wychowawczych,  zakłady  dla  nieletnich  i  rodziny  zastępcze,  na  kontynuowanie  nauki, 
usamodzielnienie, zagospodarowanie, prowadziło pracę socjalną.

 Festyn „  Stwórzmy dzieciom szczęśliwy dom”  

W okresie  od miesiąca  czerwca b.r.  do końca sierpnia  b.r.  Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Białej Podlaskiej organizowało kampanię propagującą idee rodzicielstwa zastępczego. 
Akcja  skierowana  była  do  osób  gotowych  do  podjęcia  się  wychowania  dzieci  pozbawionych 
właściwej opieki rodziców biologicznych. 

Ogłoszenia informacyjne o organizowanej akcji ukazywały się cyklicznie raz w miesiącu w 
lokalnych  mediach.  Na  terenie  całego  powiatu  rozdawano  ulotki,  i  rozwieszano  plakaty. 
Podsumowanie kampanii nastąpiło 5 września 2009 r. podczas zorganizowanego Dnia Integracji 
pod hasłem ,, Stwórzmy dzieciom szczęśliwy dom”. 

W czasie trwającego festynu zapewniliśmy gorący posiłek ( bigos, grochówka, kaszanka, 
kiełbasa z grilla), napoje i słodycze. Zorganizowaliśmy wiele ciekawych zabaw, gier sportowych, 
konkursów i pokazów ( straż pożarna,  policja,  pokaz tańca break deance).  Dodatkową atrakcje 
stanowiła dmuchana zjeżdżalnia i gąsienica.  

W festynie udział wzięły dzieci i osoby dorosłe, łącznie ok. 150 uczestników. Obecne były 
dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych. 

Wydatki  z  tytułu  realizacji  programu  „ Stwórzmy  dzieciom  szczęśliwy  dom„  wyniosły 
11.499,80 zł., w tym środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 9.000,00 zł.

Program  edukacyjny  „Wspólna  droga  do  sukcesu”  dla  funkcjonujących 
niespokrewnionych rodzin zastępczych .

W okresie od 01.09.2009r. do 31.12.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej 
przeprowadzono szkolenie dla funkcjonujących niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych 
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oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka w celu poszerzenia ich umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych pod hasłem „ Wspólna droga do sukcesu”.

W szkoleniu  wzięło  udział  23  niespokrewnione  z  dzieckiem rodziny  zastępcze  z  terenu 
Powiatu Bialskiego oraz osoby prowadzące 3 Rodzinne Domy Dziecka. 

 Rodziny uczestniczące w szkoleniu nabyły szczegółowa wiedzę na temat problemów dzieci 
i  młodzieży  obciążonych  zespołem   FAS  oraz  usystematyzowały  posiadane  na  ten  temat 
informacje.

Na  realizację  programu  edukacyjnego  z  zakresu  opieki  nad  dzieckiem  i  rodziną 
wydatkowano  łączną  kwotę  22.295,45  zł .  Środki  otrzymano  z  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki 
Społecznej. 

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Pod  hasłem  „  Przestań  być  wrogiem  zostań  przyjacielem”  Centrum  realizowało  zadanie 
skierowane do sprawców przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dwie 
edycje  szkoleniowe  programu  korekcyjno-edukacyjnego  .  W/w  programem  objęto 13 osób 
stosujących  przemoc  wobec  osób  drugich.  Zajęcia  odbywały  się  w  trybie  otwartym  w gminach 
Tuczna i Rokitno. 
Na realizację 5 i 6 edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 
wydatkowano łączną kwotę   28.000,00 zł.. Środki zostały pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego w 
Lublinie. 

Program  pt.  „Uwierz  w  siebie-dokonaj  metamorfozy”  –  Edycja  II  realizowany  w 
ramach POKL.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 277.466,78 zł. Środki zostały przeznaczone na ak-
tywną integrację tj.: nabycie nowych lub podwyższanie istniejących kwalifikacji zawodowych,  za-
kup wyposażenia biura, materiałów biurowych, promocję projektu oraz wypłatę wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi osobom obsługującym projekt.

Zadanie było finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 246.963,98 zł oraz środkami z budżetu Powiatu –   30.502,80 zł.

Adresatami  projektu  byli  wychowankowie  placówek opiekuńczo-wychowawczych,  rodzin 
zastępczych  oraz  młodzieżowych  ośrodków  wychowawczych  będących  w  procesie 
usamodzielnienia, korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, 
którzy chcą z własnej woli nabyć nowe, uzupełnić, bądź podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. 
W Projekcie uczestniczyło 39 wychowanków 22 kobiety i 17 mężczyzn, zamieszkujących na wsi – 
27, w mieście – 12, w tym 15 kobiet mieszkających na wsi .

Celem głownym  projektu  było: ograniczenie  powielania  patologicznych  wzorców 
wyniesionych  z  domów rodzinnych  przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
rodzin  zastępczych  oraz  młodzieżowych  ośrodków  wychowawczych,  wspieranie  zdolności  do 
podjęcia zatrudnienia oraz prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Natomiast  cele  szczegółowe  to:  motywacja  uczestników  do  pracy  nad  sobą,  umiejętność 
aktywnego poszukiwania pracy, aktywizacja zawodowa, aktywizacja edukacyjna

Realizacja  Indywidualnych  Programów  Integracji  Cudzoziemca,  którzy  uzyskali  w 
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

W okresie sprawozdawczym pomocą objęto  9  rodzin narodowości czeczeńskiej składającej 
się z 35 osób.  Środki zostały wydatkowane na wypłatę 250 świadczeń w wysokości 123.329,00 zł,  z 
przeznaczeniem na  zakup  żywności,  odzieży  i  obuwia,  opłatę  czynszu  za  wynajem mieszkania. 
Dodatkowo wypłacono 84 świadczenia w wysokości  27.198,72 zł z tytułu wydatków związanych z 
nauką języka polskiego, dla 5 lektorów z którymi Dyrektor tut. Centrum podpisał umowę zlecenia na 
realizację  powyższego  zadania.  Ponadto  wypłacono  3  świadczenia  na  ubezpieczenia  zdrowotne 
cudzoziemcom na kwotę 119,88 zł 
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Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji Wojewody. 

Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie propaguje ideę rodzicielstwa zastępczego i cyklicznie 
prowadzi  szkolenia  kandydatów  na  opiekunów  zastępczych.  Szkolenia  odbywają  się  zgodnie  z 
programem PRIDE Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja.

W 2009  r zakończono szkolenie 8 osobowej grupy, z czego 4 osoby uzyskały zaświadczenie 
kwalifikacyjne. Pozostałe osoby otrzymały zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

W  okresie  sprawozdawczym  na  terenie  Powiatu  Bialskiego  funkcjonowało  113 rodzin 
zastępczych, w których przebywało 190 dzieci, w tym:

W ciągu roku sprawozdawczego utworzono  10 rodzin, w których umieszczono 11-ro dzieci 
w  pogotowiu rodzinnym przebywało 5-ro dzieci.

Podział rodzin zastępczych obrazuje tabela Nr 1 
Tabela nr 1
Lp. Rodzaje rodzin zastępczych Ilość rodzin Liczba dzieci
1. Spokrewnione z dzieckiem 85 118
2. Niespokrewnione z dzieckiem 25 54
3. Zawodowe niespokrewnione z 

dzieckiem wielodzietne
2 13

4. Zawodowe niespokrewnione z 
dzieckiem o charakterze pogotowia 
  rodzinnego

1 5

Razem 118 190
   

P  omoc  pieniężna  na  częściowe  pokrycie  kosztów  utrzymania  dzieci  przyjętych  do   
rodziny zastępczej.

 W okresie  styczeń-grudzień 2009 r, wypłacono  rodzinom zastępczym 2062 świadczeń na 
łączną kwotę 1.422.458,71 zł.  wraz z wynagrodzeniem oraz pochodnymi dla osób prowadzących 
pogotowie rodzinne i 2 wielodzietne rodziny zawodowe niespokrewnioną z dzieckiem. 

Dla  6  nowo utworzonych  rodzin  zastępczych,  do których  przyjęto  7-ro dzieci,  przyznano 
jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 
przyjmowanego do rodziny dziecka w łącznej wysokości  7.638,20 zł.,  oraz  3  świadczenia z tytułu 
okresowej pomocy losowej w wysokości 1.800,00 zł 

            Usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych

W  okresie  sprawozdawczym  pomoc  pieniężną  na  kontynuowanie  nauki  wypłacano  72 
wychowankom, którzy przebywali w rodzinach zastępczych. 

Środki finansowe wydatkowane dla  pełnoletnich  wychowanków w 2009 roku przedstawia 
tabela  nr 2.

Tabela nr  2

L.p. Rodzaje przyznanych świadczeń
ilość

świadczeń
kwota
w zł

1. Pomoc  pieniężna  na  kontynuowanie  nauki 
wychowankom rodzin zastępczych 621 298.594,68

2. Pomoc  pieniężna  na  usamodzielnienie 
wychowankom  opuszczającym  rodziny 
zastępcze.

10 47.763,00
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3. Pomoc  pieniężna  na  zagospodarowanie  w 
formie  rzeczowej  wychowankom 
opuszczającym rodziny zastępcze

10 16.941,00

                    RAZEM: 641 363.298,68

Porozumienia zawierane między powiatami dotyczące zwrotu wydatków związanych z 
utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

Sytuację liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych przedstawia tabela nr 3 i 4
Tabela nr 3

       Zobowiązania innych powiatów wobec powiatu bialskiego za pobyt dzieci  
                         przebywających w rodzinach zastępczych w 2009 r.
Lp. Nazwa powiatu Ilość dzieci Kwota
  1. Warszawa 3 27.669,60
  3. Parczew 3 23.906,70
  4. Miasto Biała Podlaska 4 37.333,70
  5. Kozienice 1 11.858,40
  6.            Gdańsk 2 15.811,20
  7.           Włodawa 1 5.437,79
  8.             Łosice 1 2.749,00

Razem 15 124.811,39
 
           Tabela nr 4

    Dotacja powiatu bialskiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego, 
w których przebywają dzieci z naszego Powiatu w rodzinach zastępczych w 
2009 r.

Lp.  Nazwa powiatu Ilość dzieci Kwota
1. Limanowa 2 15.152,40
2. Radzyń Podlaski 4 24.347,91
3. Wołomin 2 18.846,00
4. Miasto Biała Podlaska          11 98.469,06
5. Lublin 1 7.905,60
6. Inowrocław 1 3.065,01

    7. Warszawa 3 14.328,86
    8. Łosice 2 9.493,44
    9. Kędzierzyn Koźle 1 5.270,40
   10. Zgierz 1 5.270,40

28 201.831,48

            Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W  okresie  sprawozdawczym  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Białej  Podlaskiej 
zgodnie  z  postanowieniami  Sądu  w  sprawie  umieszczenia  dzieci  w  placówkach  opiekuńczo  – 
wychowawczych wydało 25 skierowań.

W  okresie  sprawozdawczym  w  placówkach  opiekuńczo  –  wychowawczych  na  terenie 
naszego powiatu przebywało  106 wychowanków:
- w Domu Dziecka w Komarnie – 78
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Bohukałach nr 1 – 8
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Bohukałach nr 2 – 9
- w Domu Rodzinnym w Żabcach – 11

W roku 2009 r. wszystkie Domy Dziecka oraz Dom Rodzinny w Żabcach otrzymały stałe 
zezwolenie  Wojewody  Lubelskiego  na  ich  prowadzenie,  natomiast  Domy  Rodzinne  nr  1,2  w 
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Bohukałach  prowadzone  przez  Towarzystwo  „Nasz  Dom”  do  końca  2010  r.  tj.  do  czasu 
obowiązywania umowy z Towarzystwem.

Zawarto porozumienia w sprawie umieszczenia i ponoszenia kosztów utrzymania dzieci 
przebywających placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

      Zobowiązania finansowe powiatów obrazuje tabela nr 6 i 7

    Tabela 6
Zobowiązania innych powiatów wobec powiatu bialskiego za pobyt dzieci 
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2009 r.

Nazwa powiatu Ilość dzieci Kwota
Miasto Biała Podlaska 7 130.294,85
Miasto Lublin 1 28.515,00
Kielce 3 70.304,01
Radzyń Podlaski 1 17.035,38
Piaseczno 1 9.873,03
Łódź 2 7.964,56
Powiat Lublin 1 23.781,54
                  Łącznie 16 287.768,37 zł

             
               Tabela 7

Dotacja powiatu bialskiego dla innych jednostek samorządu 
terytorialnego, w których przebywają dzieci z naszego Powiatu w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2009 r.

Nazwa powiatu Ilość dzieci Kwota
Biłgoraj 4 101.200,00
Legnica 3 67.956,12
Lublin 2 29.591,14
Rybnik 1 22.908,09
             Łącznie           10 221.655,35 zł

           Usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze

W roku 2009 pomocą mającą na celu usamodzielnienie,  kontynuację nauki i integrację ze 
środowiskiem objętych zostało wychowanków, w tym:
 37 osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 9 osób z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,

Środki finansowe wydatkowane na rzecz pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych przedstawia tabela nr 5

Tabela Nr.  5
L.p.      Rodzaje przyznanych świadczeń Ilość  świadczeń kwota  w zł

1. Pomoc  pieniężna  na  kontynuowanie  nauki 
wychowankom z placówek 357 164.247,03

2. Pomoc  pieniężna  na  usamodzielnienie 
wychowankom opuszczającym placówki. 14 65.880,00

3. Pomoc  pieniężna  na  zagospodarowanie  w 
formie  rzeczowej  wychowankom 
opuszczającym placówki.

7 12.088,00

RAZEM: 378 242.515,03
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Dom Dziecka w Komarnie .

W 2009 roku na utrzymanie w/W placówki wydatkowano kwotę  2.183.338,35 zł. z tego:
− z budżetu Powiatu  2.132.216,00 zł, w tym 477.569,98 zł na inwestycje. 
− z rachunku dochodów własnych 51.122,35 zł.
W  ramach  inwestycji  wykonano  roboty  budowlano-montażowe  oraz  zakupiono  częściowo 
wyposażenie do fili Domu Dziecka w Janowie Podlaskim.

Dom Rodzinny w Żabcach 

           Na funkcjonowanie Domu Rodzinnego wydatkowano kwotę 285.395,02 zł., w tym:
- z budżetu Powiatu 263.043,00 zł., w tym dotacja 11.000,00 zł
- z rachunku dochodów własnych  22.352,02  zł. 
           W roku 2009 Dom Rodzinny obejmował opieką 11 wychowanków. Przy Rodzinnym Domu 
funkcjonuje mieszkanie chronione. 

W roku ubiegłym Dom pozyskał  darowizny na kwotę  14.000,00 zł.,  z przeznaczeniem na 
wypoczynek i edukację tj.
– pozyskano środki pieniężne z Fundacji Św. Mikołaja w wysokości 10.000,00 zł, z tzw. Funduszu 
edukacyjnego na naukę języka angielskiego, matematykę. 
- darowiznę z Fundacji Ernest&Young w wysokości 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypoczynek 
letni. 

Rodzinne Domy Dziecka Nr 1, 2 w Bohukałach

Całkowity koszt utrzymania dwóch Rodzinnych Domów wraz z mieszkaniem chronionym dla 
4  wychowanków wyniósł  470.656,62 zł.,  w tym Domy otrzymały  dotację  z  budżetu  powiatu  w 
kwocie 436.600,00 zł. Środki własne wyniosły 16.384,69 zł. Dodatkowo Domy pozyskały darowizny 
z  Towarzystwa „ Nasz Dom” w wysokości  17.671,93 zł. 

Przy  Domach  Rodzinnych  Nr  1  funkcjonuje  mieszkanie  chronione  dla  czterech 
wychowanków.

Domy Rodzinne  Nr  1,2  prowadzone  są  przez  Towarzystwo  „  Nasz  Dom  „  zgodnie  z 
podpisaną umową na prowadzenie placówek.

 
Placówki opiekuńczo-wychowawcze: 

 
a) zapewnią dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja jego niezbędne potrze-

by, 
b) prowadzą zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne re-

kompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia spo-
łecznego, 

c) zapewnią dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, 
d) podejmują  w celu  powrotu dziecka  do rodziny,  znalezienie  rodziny przysposabiającej  lub 

umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej, 
e) prowadzą mieszkanie usamodzielnienia, oraz mieszkanie chronione

Wszystkie dzieci kierowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej na 
podstawie Postanowienia Sądów Rejonowych Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich.

W roku 2009 przyjęto do placówek  23 nowych wychowanków. Natomiast  opuściło placówkę w 
2009 r. 36 wychowanków.
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- MOW- 1 wychowanka,  
- powrót do rodzin naturalnych 7 wychowanków, 
- adopcja 4 wychowanków,
- rodziny zastępcze 3 wychowanków,
- usamodzielniło się 14 wychowanków,
- inne placówki opiekuńczo-wychowawcze 7  

Punkt Interwencji Kryzysowej

 Przy  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Białej  Podlaskiej  prowadzi  swoją 
działalność Punkt Interwencji Kryzysowej działający w strukturze tut. Centrum. 

Z  poradnictwa  w  Punkcie  Interwencji  Kryzysowej  można  skorzystać  od  poniedziałku  do 
piątku w godzinach pracy . W okresie sprawozdawczym do Punktu zgłosiło się osobiście  48 osób, 
dodatkowo  funkcjonuje  bezpłatna  infolinia,  przy  której  udzielano  porad  telefonicznych  osobom 
anonimowym.

Na  funkcjonowanie  bezpłatnej  infolinii  w  okresie  sprawozdawczym  wydatkowano  kwotę 
3.191,07 zł. 

            Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W okresie sprawozdawczym tut. Centrum współpracowało z organizacjami pozarządowymi 
realizującymi zadania w zakresie organizowania i prowadzenia specjalistycznego poradnictwa oraz 
terapii rodzinnej dla rodzin naturalnych i zastępczych, dofinansowania kosztów prowadzenia ośrodka 
interwencji  kryzysowej  dla  rodzin,  w  których  występuje  przemoc  domowa,  alkoholizm  oraz 
upośledzenie umysłowe.

Łączna kwota przeznaczona na powyższe cele w 2009 r. wyniosła 65.000,00 zł. 
Organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację w 2009 r.:

1. Katolickie Stowarzyszenie „ Civitas Christiana” w Białej Podlaskiej.

Kwota dotacji na dofinansowanie kosztów prowadzenia specjalistycznego poradnictwa oraz 
terapii  rodzinnej  dla  rodzin  naturalnych  i  zastępczych  wyniosła  20.000,00  zł. W  okresie 
sprawozdawczym pomocą objęto 114 osób z Powiatu Bialskiego.

2. Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Dołdze.
      

W okresie realizacji zadania podjęto pracę z  25  osobami uzależnionymi od alkoholu, które 
przebywały na całodobowym leczeniu. 

Kwota dotacji na realizację w/w zadania wyniosła w 2009 roku wyniosła 15.000,00 zł.
 
3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Białej 

Podlaskiej. 
 
W okresie sprawozdawczym z Powiatu Bialskiego z terapii i rehabilitacji skorzystało 59 osób 

w wieku od 0-18 lat. 
Kwota dotacji na realizację w/w zadania wyniosła  15.000,00 zł. zł. 

4. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Profilaktyki i Terapii w Konstantynowie.

W okresie realizacji zadania Stowarzyszenie udzieliło pomocy m.in.:
- osobom w systemie ambulatoryjnym, 
- osobom z czasowego pobytu. 
-  dla dzieci uczestniczących w zajęciach na świetlicy,
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      Łącznie pomocą objęto 84 osoby z Powiatu Bialskiego.
 Stowarzyszenie prowadzi telefon zaufania, „Podlaska Niebieska Linia”, 
 Kwota dotacji na realizację zadania wyniosła 15.000,00 zł. zł. 

Działalność Domów Pomocy Społecznej 

Na  terenie  Powiatu  Bialskiego  funkcjonują  cztery  Domy  Pomocy  Społecznej  tj.:  Dom 
Pogodnej Starości im. Św. Brata Alberta w Kodniu, Kostomłotach, Konstantynowie, Kozuli o łącznej 
liczbie miejsc – 394

W domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Bialskiego wg. stanu na dzień 31.12.2009 
roku zamieszkiwało 380 osób w tym: finansowanych z dotacji budżetu Wojewody (wg starych zasad) 
-  239 osób. 

Powiat  Bialski  w  roku  2009  otrzymał  dotację  na  dofinansowanie  kosztów  utrzymania 
mieszkańców przyjętych do Domów na zasadach z przed 1 stycznia 2004 r. w kwocie 5.078.000,00 
zł.

Na funkcjonowanie wszystkich domów pomocy społecznej w 2009 r. wydatkowano kwotę – 
11.709.387,28 zł. z tego :
− z  dochodów własnych  Powiatu  łącznie  z  otrzymaną  dotacją  na  utrzymanie  mieszkańców 
przyjętych przed 1 stycznia 2004 r. 11.113.969,00 zł.,
− ze środków z rachunków dochodów własnych jednostek   595.418,28 zł.,
 Z kwoty ogółem wydatkowano na inwestycje – 103.940,00 zł. w tym:
− ze środków budżetu powiatu  103.940,00  zł. , 
Wydatki bieżące Domów wyniosły w roku 2009. 11.605.447,28 zł. z tego:   
− wynagrodzenia i pochodne –   8.180.562,68 zł.
− wydatki rzeczowe – 3.424.884,60 zł., w tym towary do sklepików 136.765,64 zł

Środki z otrzymanej  dotacji, jak i wypracowane dochody przez Domy Pomocy Społecznej 
zostały przekazane w pełnej kwocie na wydatki Domów. 

W roku 2009 r. wszystkie Domy Pomocy Społecznej prowadzonej przez Powiat Bialski jak i 
Dom Pogodnej Starości prowadzony przez Stowarzyszenie Brata Alberta w Kodniu otrzymały stałe 
zezwolenie Wojewody Lubelskiego na ich prowadzenie.

2. Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej  Osób Niepełnosprawnych  

Powiatowe Centrum realizuje zadania Powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych, określone w 
art.  35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U.  z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) Na realizację tych zadań Powiat otrzymuje środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę przekazania tych środków 
stanowi  rozporządzenie  w  sprawie  algorytmu  przekazywania  środków  Państwowego  Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym ( Dz. U. Nr 88, 
poz. 808 z późn. zm.)

W roku 2009 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazał kwotę 2.226.550,00 zł, zgodnie z Uchwałą 
Rady Powiatu na rehabilitację społeczną przeznaczono -  1.956,550,00 zł, natomiast na rehabilitacje 
zawodową-   270.000,00 zł.  

Środki przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zostały wydatkowane w
kwocie 1.929.673,74 zł na w/w zadania:

- dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów 
  terapii zajęciowej                                                                           1.166.911 zł 
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- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach
  rehabilitacyjnych                                                                                209.250 zł 
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  
  i turystyki osób niepełnosprawnych                                                    27.194 zł 
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
  rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
  pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
  na podstawie odrębnych przepisów                                                   376.086 zł 
- likwidacja barier architektonicznych, w 
  komunikowaniu się i technicznych,  w związku
  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych                   150.232zł 

Obecnie  na  terenie  powiatu  funkcjonują  trzy  warsztaty  terapii  zajęciowej,  które  swą 
działalnością obejmują  84 osób niepełnosprawnych. Działalność warsztatów terapii  zajęciowej w 
2009 roku była   finansowana ze środków PFRON w 90% zaś w 10% była finansowana ze środków 
Powiatu. 

 W roku 2009 na bieżącą działalność  warsztatów  terapii zajęciowej wykorzystano środki 
PFRON  w wysokości  1.166.911 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków Powiatu wyniosła 
128.232,00 zł.

Ze  środków  Powiatu  dofinansowane  były  również  dwa  warsztaty  terapii  zajęciowej, 
funkcjonujące na terenie miasta Biała Podlaska na kwotę: 39.456,00 zł, do których uczęszczało 24 
naszych mieszkańców.

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w roku 2009 ubiegało się 353 
osób niepełnosprawnych w tym 92 opiekunów.

Łącznie wypłacono 294 dofinansowań na kwotę   209.250 zł z tego:
- dzieci niepełnosprawne- 56 na kwotę 46.882 zł 
- opiekunowie dzieci- 45 na kwotę        25.077 zł
- dorośli niepełnosprawni- 161 na kwotę  1 20.168  zł
- opiekunowie dorosłych-  32 na kwotę   17.123 zł 

W  ramach  dofinansowanie  sportu,  kultury,  rekreacji  i  turystyki  osób  niepełnosprawnych 
zorganizowane zostały 23 imprezy integracyjne. 

Wnioski dotyczyły organizacji imprez o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i sportowym 
zarówno dla niepełnosprawnych dzieci jak i dorosłych, z tego:
      -       dzieci i młodzież -    1.152 zł

-    dorośli                -  26.042 zł 

Dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne  i  środki 
pomocnicze przyznano 868 osobom niepełnosprawnym na kwotę 376.086 zł z tego:

- dzieci i młodzież - 152 na kwotę  118.384  zł
- dorośli - 716  na kwotę   257.702zł  

W zakresie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 
technicznych zrealizowano 67 umów na łączną kwotę  150.232 zł, z tego:

- bariery architektoniczne-         25 umów na kwotę     75.815 zł
- bariery w komunikowaniu się- 36 umów na kwotę    66.569 zł
- bariery techniczne-                    6 umów na kwotę       7.848 zł  

Ogólnie  w  2009 roku  środki  Państwowego  Funduszu Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 
przeznaczone na zadania rehabilitacji społecznej wykorzystane zostały w  98,63 %

Nadmienić  należy,  że  Powiat  Bialski  w  2009  roku  uczestniczył  również  w  kolejnej  edycji 
„Programu wyrównywania różnic między regionami”:

obszar D -  likwidacja barier transportowych
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- na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby 
Domu Pomocy Społecznej w Kozuli przyznane zostało dofinansowanie ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji  Osób niepełnosprawnych w kwocie 77.936,00 zł

- na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby 
Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie  przyznane zostało dofinansowanie ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60.000,00 zł

obszar B- 
- na likwidację barier architektonicznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 

poruszanie się po oddziałach Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim przyznane zo-
stało  dofinansowanie  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji   Osób  Niepełno-
sprawnych w kwocie: 77.416,00 zł

Kwota  łącznego  dofinansowania  do  projektów  realizowanych  w  ramach  „Programu 
wyrównywania  różnic  między  regionami”  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku wynosiła:  215.352,00 zł 

Nadzór  i  Kontrola

Tut.  Centrum  w  okresie  sprawozdawczym  przeprowadziło  kontrole  problemowe  w 
podległych jednostkach zgodnie ze sporządzonym planem kontroli na 2009 rok tj.

Wykaz jednostek skontrolowanych w roku sprawozdawczym:

1. Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie – kontrola przeprowadzona w dniach  9-10 listopada 
2009 r.

2. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Białej Podlaskiej z 
siedziba w Międzyrzecu Podlaskim – kontrola w dniu 2-3 czerwca 2009 r. 

3. Dom Dziecka w Komarnie – kontrola w dniu 17 grudnia 2009 r.
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wisznicach – kontrola w dniu 10 listopada 2009 r.
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miedzyrzecu Podlaskim – kontrola w dniu 23 listopada 2009 r.  

Analizując przedstawione sprawozdanie należy stwierdzić, że niezbędnym jest:

− pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych, w celu stworzenia listy rodzin 
gotowych do przyjęcia dzieci pozbawionych właściwej opieki,

− zatrudnienie  terapeuty  rodzinnego,  psychologa  w  związku  ze  wzrostem  zapotrzebowania 
poradnictwo  rodzinne  zarówno  w  rodzinach  zastępczych  jak  i  kryzysowych  rodzinach 
naturalnych,

− pozyskiwanie środków unijnych mających na celu wsparcie zadań Powiatu,
− sukcesywne przedkładanie zarządowi potrzeb w zakresie środków na realizację zadań z zakresu 

pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
− kontynuowanie działań w celu zakończenia prac adaptacyjnych w Janowie Podlaskim jako Filii 

Domu Dziecka w Komarnie z przeznaczeniem na grupę usamodzielnienia.

11


	ul. Brzeska 41,   21- 500 Biała Podlaska
	         tel. (0-83) 343-70-66    tel./fax (0-83) 343-29-82
	            Usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych
	Lp.
	 Nazwa powiatu
	Ilość dzieci


	            Placówki opiekuńczo-wychowawcze
	Nazwa powiatu
	Ilość dzieci
	Nazwa powiatu
	Ilość dzieci
	           Usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze

	            Współpraca z organizacjami pozarządowymi
	Działalność Domów Pomocy Społecznej 
	- dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów 


