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    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej jest jednostką organizacyjną 

powiatu zatrudnia 22 pracowników, którzy realizują zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy 

zastępczej, pracy ze sprawcami przemocy, interwencji kryzysowej, pomocy cudzoziemcom, osobom 

z zaburzeniami psychicznymi oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. W PCPR 

funkcjonuje Dział Administracyjno – Księgowy, Dział Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną, Dział 

Rehabilitacji Społecznej a także samodzielne stanowiska pracy. 

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta Bialski z dniem 01.01.2012 r. wyznaczył 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W Dziale 

Opieki nad Dzieckiem i Rodziną zostały wyodrębnione dwa zespoły: Zespół ds. Świadczeń i Domów 

Pomocy Społecznej oraz Zespół ds. Pieczy Zastępczej. 

   W 2016 roku na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 

wydatkowano kwotę 1.192.414,07 zł z tego zostały sfinansowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

w kwocie 1.051.941,48 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki rzeczowe wraz z 

funduszem świadczeń socjalnych na kwotę 140.472,59 zł.   

 

 

ZADANIA WŁASNE POWIATU 

 
1. Dział Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną 

 
 

Piecza Zastępcza 

 

  Pracownicy Centrum prowadzą pracę socjalną, specjalistyczne poradnictwo dla rodzin 

zastępczych oraz rodzin będących w kryzysie, wypłacają pomoc pieniężną na pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, a także wypłacają wynagrodzenia 

zawodowym rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. 

  Centrum zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców biologicznych, organizuje i prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze. Pokrywa 

koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Ponadto przyznaje 

świadczenia pieniężne na usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz kontynuowanie nauki 

pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze 

ośrodki i zakłady dla nieletnich.  

 

 

Rodziny zastępcze 

 

 

  Według stanu na dzień 31.12.2016 r. na terenie Powiatu Bialskiego funkcjonowało 88 rodzin 

zastępczych, w których przebywało 150 dzieci. 

W roku sprawozdawczym utworzono 3 rodziny spokrewnione i 5 rodzin niezawodowych, 

przekształcono 1 Rodzinny Dom Dziecka w rodzinę zastępczą zawodową oraz 1 rodzinę zawodową 

w niezawodową.  

W  istniejących rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz nowo utworzonych 

rodzinach łącznie umieszczono 13 dzieci. W pogotowiu rodzinnym w okresie sprawozdawczym 

przebywało 6 dzieci.  
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Stan liczbowy rodzin i umieszczonych w nich dzieci na 31.12.2016 r. obrazuje tabela nr 1. 

Lp. Rodzaje rodzin zastępczych Ilość rodzin Liczba dzieci 

1. Rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem 49 66 

2. Rodziny zastępcze niezawodowe  29 47 

3. Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję 

pogotowia rodzinnego 

1 3 

4. Rodziny zastępcze zawodowe 8 27 

5. Rodzinne Domy Dziecka 1 7 

 Razem 88 150 

    
Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę  

2.663.686,46 zł. z czego: 

 1953 świadczeń dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, 

pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka na pokrycie kosztów utrzymania 

umieszczonych w nich dzieci, 

 235 świadczeń z tytułu niepełnosprawności,  

 12 świadczeń pomocy jednorazowej w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, 

pomocy losowej oraz zdarzeń losowych,    

 59 świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego, 

 1 świadczenie na remont mieszkania, 

 wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 

koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej oraz osobom prowadzącym pogotowie rodzinne, 

rodziny zawodowe, rodzinne domy dziecka i osobom zatrudnionym  do pomocy przy 

sprawowaniu opieki i pracach gospodarskich, wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie dla 

kandydatów na opiekunów zastępczych i dodatkowy moduł dla kandydatów na rodziny 

zawodowe, 

 zakup niezbędnych materiałów do szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych, 

podręczników PRIDE, organizację festynu promującego rodzicielstwo zastępcze, koszty podróży 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.   

 

 

Szkolenia rodzin 

 

Tut. Centrum jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi  nabór kandydatów na 

przyszłych opiekunów zastępczych oraz organizuje specjalistyczne szkolenia. 

W roku sprawozdawczym w ramach kampanii promocyjnej skierowano pismo do wójtów z 

prośbą o rozpowszechnienie ulotek informacyjnych w podległych im sołectwach.  

W 2016 roku przeprowadzono szkolenie dla kandydatów oraz funkcjonujących rodzin 

zastępczych. Przeszkolono 4 kandydatów na opiekunów zastępczych oraz 5 osób, które tworzyły już 

od pewnego czasu spokrewnione lub niezawodowe rodziny zastępcze i zostały przez Sąd 

zobligowane do udziału w w/w szkoleniu. Zorganizowano także dodatkowe szkolenie dla 

kandydatów na zawodowe rodzinny zastępcze, z którego skorzystało 10 osób.  

Tut. Centrum dofinansowało również udział w szkoleniu funkcjonującym rodzinom zastępczym 

oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka.  

             

 

Usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych 

 

 

W okresie sprawozdawczym pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wypłacano 61 

wychowankom rodzin zastępczych.  
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Środki finansowe wydatkowane dla pełnoletnich wychowanków w 2016 roku przedstawia 

tabela  nr 2. 

 

L.p. 

 

Rodzaje przyznanych świadczeń 

ilość 

świadczeń 
kwota w zł 

1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 

wychowankom rodzin zastępczych 
482 236.995,05 

2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 

wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze. 
9 31.323,00 

3. 

 

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej wychowankom opuszczającym rodziny 

zastępcze 

2 4000,00 

                     RAZEM: 493 272.318,05 

 

 

 

Porozumienia w sprawie umieszczenia i ponoszenia kosztów utrzymania dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych.  

 

Na terenie Powiatu Bialskiego w 2016 r. w 17 rodzinach zastępczych przebywało 27 dzieci 

pochodzących z innych powiatów. Na ich utrzymanie Powiat Bialski otrzymał dotacje w kwocie 

261.582,88 zł. 

Natomiast na terenie innych powiatów w 27 rodzinach zastępczych w danym okresie 

przebywało 38 dzieci z naszego powiatu. Dotacja przekazana przez powiat na ich utrzymanie 

wyniosła 428.018,16 zł. 

            W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi koszty w wysokości 10% wydatków 

poniesionych na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinnej 

pieczy zastępczej, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i powyżej.  

    Dochody z tytułu wpłat przez gminy 10%, 30% i 50% z tytułu zwrotu kosztów utrzymania 69 

dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r. wyniosły 268.019,21 zł, natomiast z tytułu 

kontynuowania nauki 2 wychowanków w procesie usamodzielnienia wyniosły 3. 579,38 zł.  

   

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 

Instytucjonalną formę pomocy zapewniają Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze  

w Komarnie, Janowie Podlaskim oraz Szachach - jako placówki socjalizacyjne, a także 3 Domy 

Rodzinne:  

a) Dom Rodzinny w Żabcach prowadzony przez Powiat Bialski,  

b) Dom Rodzinny nr 1 „Jedno Serce” w Bohukałach, 

c )Dom Rodzinny nr 2 „Jedno Serce” w Bohukałach. 

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze:  

a) zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakajają jego niezbędne potrzeby,  

b) prowadzą zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, 

rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia 

społecznego,  

c) zapewnią dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,  

d) podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny tj. znalezienie rodziny 

przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej,  
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e) prowadzą mieszkania chronione. 

Skierowania do placówek wydawane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej 

Podlaskiej na podstawie Postanowień Sądów Rejonowych Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich. 

 

Domy Rodzinne w Bohukałach są prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa   

Zastępczego „ Jedno Serce” w Żabcach.  

Stowarzyszenie Jedno Serce podejmuje szereg działań, które mają na celu kompleksowe 

wsparcie dzieci i rodzin zastępczych, w tym placówek opiekuńczo – wychowawczych typu 

rodzinnego z terenu Powiatu Bialskiego.  

W roku sprawozdawczym wychowankowie jak i prowadzący Domy Rodzinne brali udział w 

spotkaniach integracyjnych, zajęciach terapeutycznych, spotkaniach grupy wsparcia, spotkaniach z 

psychologiem, zajęciach filmowych, zajęciach poświęconych bezpieczeństwu w Internecie, zajęciach 

przedsiębiorczości.  

Organizowano wyjazdy m.in. do Warszawy, gdzie dzieci poznawały tajniki sztuki filmowej, 

miały możliwość poznania pracy aktorów. 

W okresie wakacyjnym wychowankowie Domów Rodzinnych wraz opiekunami wzięli udział 

w wyjeździe do Iławy nad Jeziorakiem. Dzieci miały tam zorganizowane zajęcia filmowe i spotkania 

z psychologiem a także wycieczki do pobliskich miejscowości: Olsztyna, Nidzicy i Grunwaldu. 

Systematycznie odbywają się spotkania terapeutyczne dla wychowanków oraz grupa wsparcia dla 

dorosłych a także spotkania indywidualne z psychologiem we wszystkich 3 Domach. 

Zorganizowano szkolenia wyjazdowe podnoszące kompetencje prowadzących Domy 

Rodzinne w Okunince oraz w Janowie Podlaskim, w których uczestniczyli prowadzący ze 

wszystkich Domów Rodzinnych.  

Dodatkowo organizowano także spotkania okolicznościowe tj. spotkanie świąteczne z 

jasełkami i kolędowaniem, podczas którego zakończono akcję „Zabierz bombkę – podaruj paczkę”, 

w której Domy były zarówno beneficjentami, jak i same przygotowywały prezenty dla osób 

starszych i samotnych.  

 

Działania na rzecz wychowanków Placówek Opiekuńczo – wychowawczych w Komarnie, 

Janowie Podlaskim i Szachach wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Komarnie, 

którego działalność jest realizowana głównie poprzez pozyskiwanie od sponsorów artykułów 

rzeczowych lub środków finansowych na realizacje określonych celów, następnie przekazywanie 

tych artykułów spożywczych, materiałów budowlanych, odzieży, podręczników, pomocy 

naukowych,czy środków finansowych na organizację imprez związanych z aktywnością ruchową i 

kulturalną. 

Dzięki przekazanym środkom z Fundacji PERN – „Przyjaźń” wychowankowie placówek 

opiekuńczo – wychowawczych wyjechali na zorganizowany wypoczynek połączony z nauką jazdy 

na nartach w Białce Tatrzańskiej. Wychowankowie POW w Szachach przebywali podczas ferii 

zimowych na Roztoczu Lubelskim.  

W okresie wakacyjnym zorganizowano kolonie letnie w Firleju oraz w Leśnej Rybie dla 

wychowanków placówek, w których łącznie uczestniczyło 40 dzieci. Opiekunami i kierownikiem 

kolonii byli członkowie stowarzyszenia oraz pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Wychowankowie z Szach przebywali także na wypoczynku na pojezierzu mazurskim, a 

wychowankowie z Janowa Podlaskiego na wycieczce szlakiem polskiego wybrzeża.  

Rokroczną imprezą jest Powitanie Lata w Komarnie. Stowarzyszenie pokryło koszty cateringu, 

organizacji zabaw, wesołego miasteczka, pokazy artystów cyrkowych. Przy okazji tego wydarzenia 

odbył się także Dzień Sportu. Łącznie w imprezie wzięło udział około 200 dzieci m.in. z Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych z Komarna, Szach, Janowa Podlaskiego, Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Zalutyniu, świetlic socjoterapeutycznych, rodzinnych domów dziecka 

oraz z lokalnego środowiska.    

Dzięki pozyskanym środkom sfinansowano zakup altany dla Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Janowie Podlaskim o wartości 7900,00 zł, wyremontowano 2 łazienki w Placówce 

Opiekuńczo - Wychowawczej w Szachach, Firma Jeremino Martins Polska SA  przekazała w formie 

rzeczowej  w ciągu roku artykuły spożywcze i przemysłowe na łączna kwotę 9.794,94 zł. 
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Artykuły te przekazano do placówek opiekuńczo – wychowawczych w Szachach, Janowie Podlaskim 

i Komarnie. W okresie Bożonarodzeniowym Stowarzyszenie dzięki pozyskanym środkom od 

darczyńców przekazało paczki dla wychowanków placówek oraz artykuły rzeczowe na rzecz 

placówek.  

W okresie sprawozdawczym koszt funkcjonowania placówek na terenie powiatu bialskiego 

kształtował się następująco: 

a) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Komarnie – koszt 

2.477.926,21 zł. ( Łącznie koszt Placówek w Szachach, Janowie Podlaskim i Komarnie) 

b) Dom Rodzinny w Żabcach - koszt  371.942,21 zł 

c) 2 Domy Rodzinne w Bohukałach - koszt  505,000,00 zł..  

Przy Domu Rodzinnym w Bohukałach nr 1 i Żabcach funkcjonują mieszkania chronione 

przeznaczone łącznie dla 8 osób. Koszt funkcjonowania tych mieszkań wyniósł 7.034,60 zł. 

W okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 

zgodnie z postanowieniami Sądu w sprawie umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych zrealizowało 16 skierowań, z czego 2 dotyczyły umieszczeń w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego a pozostałe 14 w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych typu socjalizacyjnego.  

 

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na 

terenie naszego powiatu przebywało: 

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Komarnie – 32 wychowanków, 

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Szachach – 12 wychowanków, 

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Janowie Podlaskim – 8 wychowanków, 

- w Rodzinnym Domu Dziecka w Bohukałach nr 1 – 9 wychowanków, 

- w Rodzinnym Domu Dziecka w Bohukałach nr 2 – 7 wychowanków, 

- w Domu Rodzinnym w Żabcach – 10 wychowanków. 

 

W roku sprawozdawczym 9 pełnoletnich wychowanków placówek socjalizacyjnych 

usamodzielniło się, 10 małoletnich dzieci powróciło pod opiekę rodziców biologicznych a 5 dzieci 

umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej.  

Natomiast w placówkach rodzinnych 2 dzieci powróciło do rodziców biologicznych.      

 

 

 

Zawarto porozumienia w sprawie umieszczenia i ponoszenia kosztów utrzymania dzieci 

przebywających placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  

 

W okresie sprawozdawczym w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu 

Bialskiego przebywało 40 dzieci z innych powiatów. Powiat otrzymał zwrot kosztów ich pobytu w 

kwocie 1.341.532,02 zł. Natomiast w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych 

powiatów przebywało 7 dzieci z Powiatu Bialskiego, na których utrzymanie wydatkowano kwotę 

252.000,00 zł.              

 Analogicznie do rodzin zastępczych również w przypadku dzieci umieszczonych w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 

przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosiła wydatki w wysokości 10%, 

30% i 50% kosztów opieki i wychowania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dochody 

z tytułu wpłat przez gminy 10%, 30% i 50% z tytułu kosztu utrzymania 30 dzieci w pieczy 

instytucjonalnej w 2016 r. wyniosły  243.956,91 zł. Natomiast z tytułu kontynuowania nauki dla 6 

wychowanków dochody wyniosły 10.640,00 zł 

 

         

   Usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 

W 2016 roku objęto pomocą mającą na celu usamodzielnienie, kontynuację nauki i 
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integrację ze środowiskiem 27 wychowanków, z czego: 

 22 osoby z placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

 5 osób z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych na podstawie przepisów wynikających z 

ustawy o pomocy społecznej. 

 

 

Środki finansowe wydatkowane na rzecz pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych przedstawia tabela nr 3. 

L.p.      Rodzaje przyznanych świadczeń Ilość świadczeń Kwota w zł. 

1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 

wychowankom z placówek i MOW 
228 113.814,78 

2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 

wychowankom opuszczającym placówki. 
5 29.820,00 

3. 

 

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej wychowankom opuszczającym placówki. 
5 8.147,00 

 RAZEM: 238 151.781,78 

  

 

 

Potrzeby w zakresie systemu pieczy zastępczej 

 

W ramach zatwierdzonego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej na lata 2015 -

2017  zostały określone potrzeby i zadania do wykonania na kolejny rok. Są to m.in.:  

a) promocje rodzinnych form pieczy zastępczej, 

b) specjalistyczne szkolenia dla rodziców zastępczych, 

c) specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, 

d) wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków, 

e) szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych, 

f) utworzenie nowych rodzin zawodowych oraz zawarcie w ramach rodzinnej pieczy zastępczej 

umów na prowadzenie Rodzinnych Domów Dziecka. 

 

 

Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka zostały 

objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który jest wyznaczany przez organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej.  

 Na terenie Powiatu Bialskiego organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie.  

 Sprawozdanie z pracy koordynatorów stanowi załącznik do powyższej informacji. 

 

Pozyskiwanie dodatkowych środków. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało dodatkowe środki dzięki udziałowi w konkursie 

ogłoszonym przez MPiPS oraz Wojewody Lubelskiego : 

 konkurs MPiPS „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2015” w kwocie 77.623,95 zł na dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

 konkurs MPiPS Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w 

Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2016” pn. „Wyloguj się z 

przemocy – zaloguj w pewność siebie” w kwocie 32 975,92 zł. W ramach wydatków 

sfinansowano koszty zarządzania projektem, koszty organizacji kampanii społeczno – 
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informacyjnej, szkolenia, doradztwa specjalistycznego oraz festynu profilaktyczno - 

rekreacyjnego 

 

Działalność  Domów  Pomocy  Społecznej  

 
Na terenie Powiatu Bialskiego funkcjonują cztery Domy Pomocy Społecznej: 

a) w Kostomłotach dla osób przewlekle psychicznie chorych, przeznaczony dla 40 osób, 

b) w Konstantynowie przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dysponujący 115 

miejscami, 

c) w Kozuli o liczbie miejsc 220, przeznaczony dla 70 osób w podeszłym wieku, 80 osób 

przewlekle somatycznie chorych, 20 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 20 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, oraz 30 osób przewlekle psychicznie 

chorych, 

d)  Dom Pogodnej Starości w Kodniu prowadzony przez Towarzystwo Brata Alberta, który 

dysponuje 26 miejscami przeznaczonymi wyłącznie dla kobiet.  

 

Domy Pomocy Społecznej podejmują szereg działań na rzecz aktywizacji i integracji swoich 

mieszkańców. Do głównych działań w roku sprawozdawczym należało : 

DPS w Konstantynowie oddał do użytku 2 sale terapeutyczne tj.: pokój terapii grupowej oraz 

pracownię krawiecko – koronkarsko – hafciarską. Doposażono także istniejące już pracownie i sale 

terapeutyczne. Zakupiono samochód typu bus do przewozu mieszkańców. Mieszkańcy brali udział w 

imprezach kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych, wycieczkach i pielgrzymkach, uroczystościach 

okazjonalnych, imprezach integracyjnych na terenie placówki jak i w środowisku lokalnym. 

Podopieczni korzystali także z bogatej oferty terapii zajęciowej, podczas której mieli możliwość 

integracji, wymiany doświadczeń, szeroko rozumianej aktywizacji, korzystania z gier zespołowych. 

W sali terapii ruchowej mieszkańcy pod okiem wykwalifikowanych pracowników podnosili swoją 

aktywność i sprawność fizyczną.  

W DPS w Kozuli mieszkańcy rozwijają swoje zdolności i zainteresowania w pracowniach : 

tkacko – krawieckich, stolarskiej, gospodarstwa domowego, komputerowej. Oprócz pracowni do 

dyspozycji mieszkańców jest biblioteka, sala widowiskowa przystosowana do zajęć z muzykoterapii. 

Zakupiono samochód typu bus do przewozu mieszkańców. Placówka posiada bardzo dobrze 

wyposażoną w sprzęt sportowo rekreacyjny salę gimnastyczną, salę doświadczania świata. Obie sale 

mają na celu uaktywnianie oraz poprawienie stanu fizycznego i psychicznego. DPS organizuje 

coroczne imprezy tj. zabawa karnawałowa, andrzejkowa oraz wycieczki krajoznawcze oraz 

pielgrzymki.  

 W DPS w Kostomłotach mieszkańcy uczestniczyli w wyjazdach integracyjno – rekreacyjnych 

oraz imprezach okolicznościowych między innymi tj.: Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną, X Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny, Sprawni przez sport, IV Festiwal 

Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Podopieczni korzystają z  grupowych zajęć terapeutycznych 

w pracowniach tematycznych a także z indywidualnej pomocy psychologicznej. Czynnie uczestniczą 

w podejmowanych przez Dom wydarzeniach np. jasełka, zabawa karnawałowa, Andrzejki, 

Mikołajki.  

 Dom Pogodnej Starości w Kodniu zakupił w 2016 roku samochód Volkswagen T6 Caravelle 

przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 141.125,00 zł, z czego 80.000 zł 

dofinansowany ze środków PFRON. Doposażono także Dom w niezbędne sprzęty drobnego AGD.  

Mieszkanki Domu uczestniczą w spotkaniach integracyjnych i okolicznościowych a także w 

zajęciach kulturalno – oświatowych.  

 

 

W domach pomocy społecznej na terenie powiatu bialskiego na dzień 31.12.2016 roku 

zamieszkiwało 408 osób w tym: finansowanych z dotacji budżetu Wojewody (wg starych zasad) - 

137 osób.  

W  roku sprawozdawczym koszt utrzymania Domów Pomocy Społecznej wyniósł ogółem: 

13.362.022,35 zł. 
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Z czego: 

a) z budżetu Wojewody 3.886.000,00 zł. 

b) ze środków własnych Powiatu 9.476.022,35 zł. (odpłatność mieszkańców) 

 

W tym: 

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli 7.651.424,17 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie  4.087.403,78 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach 1.581.356,40 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Kodniu dotacja 41.838,00 zł.  

 

Z kwoty ogółem wydatkowano na : 

- wynagrodzenie i pochodne – 9.817.336,28 zł. 

- wydatki rzeczowe – 3 208.555,76 zł. 

- wydatki majątkowe – 294.292,31 zł 

- dotacja 41.838,00 zł, 

   

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, w zakresie organizowania specjalistycznego poradnictwa poprzez dofinansowanie 

kosztów prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc 

domowa, alkoholizm oraz upośledzenie umysłowe jak również prowadzenia placówek opiekuńczo – 

wychowawczych typu rodzinnego. 

Łączna kwota przeznaczona na powyższe cele w 2016 r. wyniosła  16000,00 zł  

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

W okresie realizacji zadania podjęto pracę z 10 osobami uzależnionymi od alkoholu, które 

przebywały na całodobowej terapii. Kwota dotacji na realizację zadania wyniosła 8.000,00 zł.   

Fundacja udziela pomocy osobom i rodzinom uwikłanym w problem alkoholowy. 

Odbiorcami są osoby dorosłe, mieszkańcy Powiatu Bialskiego, u których stwierdzono uzależnienie 

od alkoholu, zmotywowane do podjęcia terapii. Głównym celem jest pomoc rodzinie,, w której 

powstał kryzys w wyniku uzależnienia, doprowadzenie do integracji społecznej tych osób poprzez 

prowadzenie programów terapeutycznych. Prowadzi się także działania profilaktyczno – 

socjoterapeutyczne w stosunku do dzieci i młodzieży. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych 

trwa 5 tygodni. W tym czasie prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe a także zajęcia poza 

terapeutyczne tj.: praca własna, zajęcia integracyjno – sportowe oraz praca na rzecz Ośrodka. 

Podopieczni mają zapewnione całodzienne wyżywienie, opiekę medyczną i socjalną.  

Fundacja prowadzi także 2 – tygodniowy program nawrotowy.  

2. Bialskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Sprawni Inaczej” 

  W okresie realizacji zadania podjęto pracę z 7 rodzinami w których wychowują się 

niepełnosprawne dzieci. Kwota dotacji na realizację zadania wyniosła 8.000,00 zł.   

 Stowarzyszenie prowadzi rehabilitację ruchową, psychologiczną i logopedyczną. Zrzesza 

środowisko osób niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie oraz osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Prowadzi także poradnictwo dla opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych. Oprócz 

specjalistycznych terapii organizuje  imprezy kulturalne i integracyjne.  

 Dla mieszkańców Powiatu Stowarzyszenie świadczyło usługi w zakresie: specjalistycznej 

terapii (logopedycznej, psychologicznej, rehabilitacji ruchowej), mającej na celu usprawnienie 

procesów myślenia, rozwój zdolności intelektualnych, postęp w wykonywaniu czynności życia  

codziennego, umiejętność nawiązywania kontaktu wzrokowego, emocjonalnego oraz werbalnego, 

zapobieganie wtórnemu upośledzeniu poprzez stymulacje ruchową oraz psychomotoryczną) oraz 

prowadzenie poradnictwa dla opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych.  
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 ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

 
  Program 500 + 

 

W kwietniu 2016 roku weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w 

związku z czym do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono zmiany 

mówiące, iż rodzinie zastępczej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka na każde dziecko 

umieszczone w wieku do 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego tj. 500 zł.  

 Analogicznie powyższa forma wsparcia przysługuje także placówkom opiekuńczo – 

wychowawczym typu rodzinnego w formie dodatku do zryczałtowanej kwoty.  

 W roku sprawozdawczym tut. Centrum wypłaciło świadczenie dodatku wychowawczego dla 

rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na 136 dzieci na kwotę 537.125,08 zł. 

  Dodatek do zryczałtowanej kwoty na 24 dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczym typu rodzinnego wypłacono na kwotę 96.379,73 zł  

  

Powiatowy  Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu 

Podlaskim 

 

           Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Białej Podlaskiej z 

siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim prowadzi działalność z zakresu zadań administracji rządowej 

realizowanych przez powiat, wspierając osoby chore psychicznie i ich rodziny w rozwiązywaniu 

trudnych sytuacji życiowych.  

 Powiatowy Ośrodek Wsparcia jest placówką pobytu dziennego przeznaczony dla  25 osób z 

zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Bialskiego, które z powodu choroby psychicznej mają 

trudności w funkcjonowaniu w codziennym życiu w środowisku, rodzinie i społeczeństwie. 

 Celem Ośrodka jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego aktywnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności 

psychofizycznej, readaptacji do życia społecznego oraz w miare możliwości do aktywności 

zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.  

 Ośrodek realizuje: 

1. Psychoterapię indywidualną i grupową. 

2. Psychoedukację. 

3. Treningi umiejętności społecznych. 

4. Działania integracyjno – środowiskowe. 

5. Zajęcia ruchowe i rekreacyjne. 

6. Terapię przez pracę 

7. Zajęcia terapeutyczne w pracowniach: artystycznej, komputerowej, kulinarnej i ceramicznej.  

      Na dzień 31 grudnia 2016 r. do Ośrodka skierowano 30 osób, z czego przyjęto 6  po raz pierwszy. 

Uczestnikami Ośrodka są głównie mieszkańcy miasta Międzyrzec Podlaski oraz gmin: Międzyrzec 

Podlaski i Drelów. 

         Wydatki Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2016 roku wyniosły  380.348,51 zł., z tego 

wydatki na wynagrodzenie i pochodne 280.843,40 zł., wydatki rzeczowe 99.505,11 zł. 

 

 

 

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej realizuje także zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednym z nich jest prowadzenie programu korekcyjno – 

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.  W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dwie 

edycje szkoleniowe programu, którym objęto w sumie 18 osób stosujących przemoc. Zajęcia 
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odbywały się w trybie zamkniętym w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. Jedna edycja programu 

obejmowała 60 godzin. 

Na realizację XXV I XXVI edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc wydatkowano łączną kwotę 14.957,67 zł. Środki zostały pozyskane z budżetu Wojewody.  
Środki w kwocie 11.913,76 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 4 trenerom 

prowadzącym zajęcia. Pozostała część tj. 3043,91 zł została przeznaczona na zakup materiałów 

szkoleniowych i wydawnictw niezbędnych do realizacji programu oraz poczęstunek dla uczestników.  

 

 

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. 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. z 2015 r., poz.2265) 

W 2016 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazał kwotę 2.623.142,00 zł, z czego na 

rehabilitację społeczną przeznaczono 2.523.180,32 zł, natomiast na rehabilitację zawodową 

99.961,68 zł . 
 

Środki przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zostały wydatkowane na 

w/w zadania: 

 

- dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów  

  terapii zajęciowej                                                                                        1.871.532,00 zł  

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 

  rehabilitacyjnych                                                                                            207.206,00 zł  

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji   

  i turystyki osób niepełnosprawnych                                                                 33.268,58 zł  

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

  rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

  pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 

  na podstawie odrębnych przepisów                                                                326.404,82 zł  

- likwidacja barier architektonicznych, w  

  komunikowaniu się i technicznych,  w związku 

  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych                                 84.768,92 zł  

 

Obecnie na terenie powiatu funkcjonują cztery warsztaty terapii zajęciowej, pod których 

opieką jest 117 osób niepełnosprawnych. Działalność warsztatów terapii zajęciowej w 2016 roku 

była   finansowana ze środków PFRON w 90% zaś w 10% ze środków Powiatu.  

 W roku 2016 na bieżącą działalność  warsztatów  terapii zajęciowej wykorzystano środki  

PFRON  w wysokości  1.871.532,00 zł oraz środki Powiatu w wysokości 207.948,00 zł 

Ze środków Powiatu dofinansowane były również dwa warsztaty terapii zajęciowej, 

funkcjonujące na terenie miasta Biała Podlaska na kwotę: 44.433,50 zł, do których uczęszczało 24 

naszych mieszkańców. 

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w roku 2016 ubiegało się 370 

osób niepełnosprawnych w tym  97opiekunów. 

 

Łącznie wypłacono 212 dofinansowań na kwotę      207.206,00  zł z tego: 

- dzieci niepełnosprawne - 44 na kwotę                          43.025,00 zł  

- opiekunowie dzieci- 31 na kwotę                                 20.169,00  zł 

- dorośli niepełnosprawni- 95 na kwotę                        109.842,00 zł 
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- opiekunowie dorosłych-  42 na kwotę                          34.170,00  zł  

  

W ramach dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

zorganizowanych zostało 18 imprez integracyjnych. Wnioski dotyczyły organizacji imprez o 

charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i sportowym  dla niepełnosprawnych dorosłych. Na realizację 

tego zadania wydatkowano środki w kwocie: 33.268,58 zł  

       

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze przyznano 817 osobom niepełnosprawnym na kwotę  326.404,82 zł z tego: 

 

- dzieci i młodzież – 59  na kwotę   74.295,00  zł 

- dorośli -758  na kwotę                   252.109,82  zł   

 

W zakresie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych zrealizowano 35 umów na łączną kwotę  84.768,92 zł, z tego: 

 

- bariery architektoniczne -           12 umów na kwotę      26.298,53 zł 

- bariery w komunikowaniu się -  7 umów na kwotę          8.749,99  zł 

- bariery techniczne -                   16 umów na kwotę       49.720,40  zł   

 

W 2016 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczone na zadania rehabilitacji społecznej wykorzystane zostały w  100 %. 

   

 

Program Aktywny Samorząd 
 

Program  „Aktywny samorząd skierowany jest bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. Na 

zadania wynikające z programu Aktywny Samorząd wydatkowano łącznie 100.100,61 zł, z czego 

Moduł I  - inwestycje 61 726,10 zł, Moduł II 35 195,75 zł. Obsługa programu wyniosła 2.477,66, 

promocja 701,10 zł. Środki na ten cel tut, Centrum otrzymało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

Poniższa tabela przedstawia rodzaje zadań wraz z ich ilością i kwotami zrealizowanymi w 

2016 roku w ramach programu „Aktywny Samorząd” 

 

 

Moduł 

Programu 

 

 

 

Obszar i 

numer 

zadania 

Nazwa Obszaru i zadania 

ilość 

zrealizowanych 

wniosków 

 

kwota wypłat 

 

1 
2 3 4 5 

I 

A-1  

Pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu 

2 5185,00  zł 

A-2  
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 

kat. B 
0 0 

B-1 

Pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania. 

4 24.641,10  zł 
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B-2  

Dofinansowanie szkoleń w zakresie 

obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego i 

oprogramowania 

0 0 

C-1  

Pomoc w zakupie wózka 

inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 

0 0 

C-2  

Pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 

6 11.560,00 zł 

C-3  

Pomoc w zakupie protezy 

kończyny, w której  

zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne 

1 14.200,00 zł  

    

C-4  

Pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanej kończyny 

protezy 

1 6.140,00 zł  

D  

Pomoc w utrzymaniu aktywności 

zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej 

0 0 

II X 
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia 

na poziomie wyższym  
18 35.195,75 zł 

  

RAZEM: 32 96.921,85 zł 

 

 

Nadzór  i  Kontrola 

 

Jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej zostały poddane kontrolom 

problemowym zgodnie ze sporządzonym planem kontroli na 2016 rok. Przeprowadzono kontrole w : 

- Domach Rodzinnych „ Jedno Serce” nr 1 i 2 w Bohukałach, 

-  Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Szachach, 

-  Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Janowie Podlaskim, 

-  Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Komarnie, 

-  Bialskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Sprawni Inaczej w Białej 

Podlaskiej, 

- Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie, 

-  Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kodniu, Wisznicach i Międzyrzecu Podlaskim, 

Kontrole jednostek nie wykazały nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. Działalność warsztatów 

również została oceniona pozytywnie na podstawie prowadzonych czynności kontrolnych oraz 

analizy przedłożonych sprawozdań.  

Podczas kontroli udzielano instruktaży w indywidualnych przypadkach. 

 

Zaplanowana kontrola w Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Dołdze nie 

została przeprowadzona z przyczyn nie zależnych od pracowników tut. Centrum. Powyższe zadanie  

przeniesiono na pierwszy kwartał 2017r. i zrealizowano w wyznaczonym terminie.   

 

Analizując przedstawione sprawozdanie należy stwierdzić, że niezbędnym jest: 
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- sukcesywne przedkładanie zarządowi potrzeb w zakresie środków na realizację zadań z zakresu 

pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej przedkładamy ocenę zasobów pomocy 

społecznej w Powiecie Bialskim stanowiącą załącznik do niniejszego sprawozdania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


