Uchwała Nr XIX . 13 . 2016
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opatowie z działalności za rok 2015 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy
społecznej w powiecie opatowskim na 2016 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 11 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 3, pkt 3a, pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) oraz
art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.
163, z późn. zm.) Rada Powiatu w Opatowie uchwala co następuje :
§1
1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Opatowie za rok 2015 oraz przedstawiony przez kierownika wykaz potrzeb w zakresie
pomocy społecznej na rok 2016.
2. Sprawozdanie oraz wykaz potrzeb, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zbigniew Wołcerz

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XIX. 13.2016
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 31 marca 2016 r.
Roczne sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Opatowie z działalności Centrum za 2015 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy
społecznej w powiecie opatowskim na 2016 r.

I. Informacja ogólna.
1. Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie zwanego dalej „PCPR” lub
„Centrum” – 27 – 500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17.
2. Liczba pracowników – 15 osób w tym z EFS – 4 osoby.
3. Liczba mieszkańców powiatu opatowskiego – 53 994 osób w tym:
 szacunkowa liczba osób niepełnosprawnych w powiecie wynosi – 7 661 osób (dane
z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. przeprowadzone przez Główny Urząd
Statystyczny) tj. ok. 14 % ogółu mieszkańców powiatu,
 szacunkowa liczba osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy – 104 osoby;
 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu – 25 osoby.
4. Liczba wydanych decyzji administracyjnych – 518, w tym, 219 w zakresie pieczy
zastępczej.
II. Pomoc społeczna.
1. W 2015 r. realizowano kolejny projekt systemowy pn. „Droga do sukcesu”, który był
współfinansowany z Unii Europejskiej (UE) ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 2007 –
2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Klasyfikacja budżetowa
Dział 852 rozdział 85295

Plan
218.052,00 zł.

Wykonanie
212.519,56 zł.

Plan wydatków w/w projektu w 2015 rok wynosił ogółem 218.052,00 zł, natomiast
wykonanie na dzień 31.12.2015 r. stanowiło kwotę 212.519,56 zł. Celem programu było
zorganizowanie turnusu aktywizująco – rehabilitacyjnego dla 35 wychowanków wraz z 4
opiekunami. Projekt skierowany był do wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego w Sulejowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Dębnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jałowęsach w celu
aktywizacji podopiecznych, aby łatwiej mogli pokonać bariery społeczne, zdrowotne,
edukacyjne. W drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniony został Ośrodek
Wypoczynkowy Panorama Morska w Jarosławcu nad morzem. Turnus obejmował: zajęcia

edukacyjne, rekreacyjne, rehabilitacyjne, z psychologiem oraz wycieczki. Dzięki
zastosowanym formom wsparcia uczestnicy projektu mieli możliwość w pełni
wykorzystań swój potencjał w procesie aktywizacji. Wzrosła u uczestników aktywność
społeczna, mobilność środowiskowa, integracja, zdobyli nowe kwalifikacje oraz
umiejętności społeczno – zawodowe poprzez udział w kursach/szkoleniach np.:
warsztatach
psychologicznych,
asertywności,
aktywizacji
zawodu,
kursach
komputerowych.
Wydatki ponoszone były w ramach realizacji zadań:
Koszty bezpośrednie:
a) Zadania 1 – Aktywna integracja: turnus rehabilitacyjno – aktywizujący, rekrutacja
uczestników, sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej, realizacja umów,
wynajem pomieszczeń na potrzeby Punktu Przyjęć Konsultacyjno Doradczego
(PPKD), prowadzenie PPKD, wynagrodzenie kierowcy, dodatki konsultantów PPKD,
b) Zadania 2 – Praca socjalna: wynagrodzenie czterech aspirantów pracy socjalnej
świadczących pracę wobec osób niepełnosprawnych, dodatki konsultantów PPKD,
c) Zadania 5 – Zarządzania projektem: dodatek koordynatora projektu, promocja
projektu, prowadzenie dokumentacji projektowej, realizacja rzeczowo – finansowa,
koordynowanie działań.
Koszty pośrednie:
a) Zakup materiałów biurowych,
b) Zakup środków czystości,
c) Koszty usług pocztowych i telefonicznych,
d) Dodatek księgowego projektu.
Wykonanie stanowi 97,46 % planu na 2015 rok, w tym koszty związane z:
a) Wynagrodzenie pracowników – 114.880,39 zł.,
b) Zakupem materiałów, środków czystości, paliwa oraz akcesorii do samochodu
służbowego marki Renault Trafic o numerze rejestracyjnym TOP 55VL – 9.084,93 zł,
c) Zakupem usług (m. in. turnus rehabilitacyjny, pocztowe, telefoniczne, użytkowanie
programów komputerowych) – 76.906,38 zł.,
d) Opłatami z tytułu wynajmu pomieszczeń – 7.380,00 zł.,
e) Opłatami z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego – 2.080,00 zł.,
f) Odpisu na ZFŚS – 2.187,86 zł.
Wkład własny do projektu opiewał na kwotę 23.237,00 zł., stanowiąc tym samym wkład
własny ze środków PFRON przyjęty uchwałą Nr XII.53.2015 Rady Powiatu w Opatowie
z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych
przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.
2. W 2015 r. Centrum w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Opatowie, Gminą
Ożarów i Gminą Iwaniska oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Opatowie realizowało
projekt systemowy „Schematom STOP!” Wspólne działania instytucji pomocy społecznej
i instytucji rynku pracy – pilotaż. Priorytet I zatrudnienie, integracja społeczna. Programu
operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie. 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy
i integracji społecznej.
Klasyfikacja budżetowa
Dz. 853 Rozdz. 85395

Plan
511.465,00 zł

Wykonanie
439.083,60 zł

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2015 rok wynosił ogółem
511.465,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 439.083,60 zł.
Głównym celem projektu było skoordynowanie systemu współpracy instytucji
pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy wobec rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia oraz pozostawania w systemie świadczeń
pomocy społecznej, a także opracowanie i wdrożenie nowych instrumentów rodzinnej
aktywizacji i integracji społecznej ukierunkowanych na kompatybilność oddziaływania na
wyżej wymienione rodziny. Działania projektowe skierowane było do 10 rodzin tj. 59 osób
wielodzietnych w obszarach: społecznych, zawodowych, edukacyjnych, rahabilitacyjnych.
Osoby uczestniczyły m. in. w zajęciach dla dzieci z j. angielskiego, matematyki,
informatyki, kursach dla dorosłych „Technolog Robót Wykończeniowych”. Osoby dorosłe
skorzystały z wizyty u fryzjera, kosmetycznki, stomatologa. Rodziny wzięły udział
w wyjazdach integracyjnych w trakcie których poznały formy spędzania wolnego czasu
(wycieczki do Bałtowa, Krakowa, Zakopanego oraz wyjazdy na basen) niedostępne dla
tych rodzin w życiu codziennym.
Działania podjęte w ramach programu miały wpływ na poprawę sytuacji rodzin.
Przyczyniły się do zacieśnienia więzi rodzinnych, wzmocnienia funkcji opiekuńczych,
wyrównania szans edukacyjnych, podniesienia kwalifikacji zawodowych, zwiększenia
samooceny osób biorących udział w projekcie.
Wydatki ponoszone były w ramach realizacji zadań:
a) Zadania 1 – Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę (PZKW): organizacja
posiedzeń PZKW, wynagrodzenia członków PZKW,
b) Zadania 2 – Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI): koszty organizacji
posiedzeń MGI, wynagrodzenie członków MGI,
c) Wynagrodzenia koordynatora i obsługi księgowej.
Wykonanie stanowi 85,85 % planu na 2015 rok
3. Domy Pomocy Społecznej zwane dalej „DPS”:
Ogólna liczba DPS-ów: 3
1) Liczba miejsc: 372 ( w tym 32 lokale aktywizujące DPS Zochcinek);
2) Liczba osób zamieszkujących dps-y: 374;
3) Osoby umieszczone wg. starych zasad: 168;
4) Liczba osób zatrudnionych: 250, tj. 232,95 etatów.
Profile dps-ów:
DPS Zochcinek dla kobiet i mężczyzn psychicznie chorych:
 miejsc: 187 (155 dps + 32 lokale aktywizujące),
 zamieszkuje: 189 osób,
 zatrudnionych: 119 osób, tj. 107,25 etatów.
DPS Czachów dla mężczyzn psychicznie chorych:
 miejsc: 53,
 zamieszkuje: 53 osoby,
 zatrudnionych: 35 osób, tj. 34,20 etaty.
DPS Sobów z Filią w Suchodółce:
 miejsc: 132 (102 + 30),
 zamieszkuje: 132 osoby,
 zatrudnionych: 96 osób, tj. 91,50 etatów.
Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej w 2015 roku ogłoszony
przez Starostę Opatowskiego wynosił dla:
a) DPS Czachów – 2.876,07 zł.,
b) DPS Zochcinek – 2.889,32 zł.,

c) DPS Sobów z filią w Suchodółce – 3.000,92 zł.
Powyższe dane to stan na dzień 31.12.2015 r.
Ogólny koszt utrzymania domów pomocy społecznej w 2015 roku:
a) DPS Sobów:
PLAN: 4.601.762,00 zł.,
WYKONANIE: 4.598.814,74 zł.
b) DPS Zochcinek
PLAN: 6.265.842,00 zł.,
WYKONANIE: 6.224.355,07 zł.
w tym: Projekt współpracy Szwajcarsko – Polskiej:
PLAN: 248.614,00 zł.,
WYKONANIE: 207.128,19 zł.
c) DPS Czachów
PLAN: 1.978.533,00 zł.,
WYKONANIE: 1.975.975,53 zł.
d) OGÓLNA kwota na trzy DPS-Y w 2015 r.:
PLAN: 12.846.137,00 zł.
WYKONANIE: 12.799.145,34 zł.
Ilość wydanych decyzji administracyjnych dotyczących dps-ów:
a) Ogółem: 299,
b) Decyzje umieszczające: 97,
c) Decyzje o zgonie: 29,
d) Decyzje o odpłatności: 171.
e) Decyzje wygaszające: 2
4. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku z siedzibą
w Opatowie na ulicy Julisza Słowackiego 13, 27 – 500 Opatów (WTZ Zochcinek). Koszt
utrzymania mieszkańca w WTZ w 2015 r. według algorytmu wynosił – 14.796,00 zł.
a) Działalność prowadzona była w 13 pracowniach: (ceramiczna, stolarska, plastyczna,
muzyczna, przyrodnicza, wikliny, gospodarstwa domowego, krawiecka,
komputerowa, modelarsko - dekoracyjna, wyrobu świec, rehabilitacji ruchowej oraz
fryzjersko-kosmetyczna). W grudniu 2015 r. WTZ powiększony został o 15-tu
uczestników oraz o pracownię fryzjersko - kosmetyczną. Wobec tego liczba
uczestników zwiekszyła się z 68 na 83. Stan na 31.12.2015 r.
b) Ilość uczestników : 83 osoby,
c) Kobiety: 32,
d) Mężczyźni: 51,
e) Osoby z DPS Zochcinek: 18,
f) 83 uczestników WTZ pochodzi z:
 gmina Opatów: 45,
 gmina Ożarów: 0,
 gmina: Sadowie: 10,
 gmina Lipnik: 8,
 gmina Iwaniska: 7,
 gmina Baćkowice: 13,
 gmina Wojciechowice: 0,
 gmina Tarłów: 0,
g) Ilość osób zatrudnionych: 26,
h) ilość etatów: 24,25 etatu,
i) Budżet WTZ w 2015 r.:
 PLAN: 1 167 941,00 zł.,

 WYKONANIE: 1 167 941,00 zł.
PFRON:
 Plan: 1 046 928,00 zł.
 Wykonanie : 1 046 928,00 zł.
POWIAT:
 Plan: 121 013,00 zł.
 Wykonanie 121 013,00 zł.
5. Watsztat Terapii Zajęciowej w Piotrowicach, gmina Zawichost, powiat Sandomierski stan
na dzień 31.12.2015r.: ogólna liczba uczestników wynosiła 9 osób w tym 7 osób z gminy
Ożarów oraz 2 osoby z gminy Tarłów.
 Kwota przekazana ze środków powiatu Opatowskiego 10% na jednego uczestnika
wynosiła: 18 156,00 zł,
6. Warsztat Terapii Zajęciowej w Bidzinach prowadzony przez Stowarzyszenie Akademia
Pomysłu z siedzibą Bidziny 142, 27-532 Wojciechowice.
W dniu 21.12.2015 r. został utworzony Warsztat Terapii Zajęciowej w Bidzinach na 60
osób. Warsztat dysponował 8 pracowniami: gospodarstwa domowego, krawiecka,
ceramiczna, plastyczna, przyrodnicza, komputerowa, muzyczna i rahabilitacji ruchowej.
Liczba uczestników wynosiła 60 osób, uczestnicy pochodzą z gmin:
 Gmina Ożarów 35 osób,
 Gmina Tarłów 9 osób,
 Gmina Wojciechowice 16 osób.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Bidzinach prowadzony przez Stowarzyszenie Akademii
Pomysłu za 2015 r. finansował się ze środków własnych Stowarzyszenia.
7. Z zakresu administracji rządowej PCPR realizowało zadanie w obszarze pomocy
cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.
W 2015 r. w gminie Sadowie osiedliła się 1 osoba ze statusem uchodźcy narodowości
Arabskiej.
Klasyfikacja budżetowa
Dz. 852 Rozdz. 85231 § 3110

Plan
4.005,00 zł

Wykonanie
4.005,00 zł

Kwota dotacji obejmowała 3 miesiące pobytu w roku 2015 w miesiącach październik,
listopad, grudzień w zakresie wyżywienia, ubezpieczenia, lekarstw. Wg ustawy koszt
utrzymania wynosi do wysokości 1.335,00 zł., zgodnie z Indywidualnym Programem
Integracji.
8. Dodatek dla Pracownika Socjalnego. Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy
społecznej wypłacany był dodatek dla pracownika socjalnego. Pracownikowi socjalnemu
zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy
świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów
środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do
wynagrodzenia w wysokości 250 zł przez 12 miesięcy. W tym dotacja – 2.400,00 zł.
Klasyfikacja budżetowa
Dz. 852 Rozdz. 85204 § 2130

Plan
2.400,00 zł

Wykonanie
2.400,00 zł

9. Inne zagadnienia w obszarze działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Opatowie.

a) działania interwencyjne pracowników PCPR w każdym indywidualnym przypadku
wymagające podjęcia natychmiastowych czynności służb społecznych: ośrodków
pomocy społecznej, kuratora sądowego, policji w celu zabezpieczenia zdrowia i życia
dziecka oraz osoby samotnej, niepełnosprawnej,
b) kontynuacja pracy w zakresie projektu „Droga do sukcesu”, Powiatowego Punktu
Konsultacyjno – Doradczego dla klientów pomocy społecznej, ofiar przemocy,
pełniący funkcje interwencji kryzysowej z siedzibą w Starostwie Powiatowym
w Opatowie, w którym zastosowano instrumenty aktywizacji społecznej w zakresie:
 interwencji kryzysowej,
 mediacji rodzinnej,
 udzielania informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu
samodzielności życiowej , w tym powroty na rynek pracy.
Powiatowy Punkt Konsultacyjno – Doradczy w Opatowie prowadził działalność
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie ul. Sienkiewicza 17, IV piętro pokój
Nr 407 oraz na V piętrze w siedzibie PCPR w Opatowie. Punkt był czynny w dniach
i godzinach pracy Urzędu.
c) udział pracownika PCPR w posiedzeniach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Opatowie,
d) Domy Pomocy Społecznej w Zochcinku, Czachowie i Sobowie oraz Warsztaty Terapii
Zajęciowej przy DPS w Zochcinku w roku 2015 uczestniczyli ze swoimi
mieszkańcami w integracji ze środowiskiem poprzez udział w zawodach sportowych,
festiwalach, przeglądach artystycznych, uroczystościach okazjonalnych, tj. dożynki
powitanie, przywitanie lata, wyjściach do kin, zabawach tanecznych, wycieczkach,
ogniskach , grillach, turnusach rehabilitacyjnych.
e) Powiat Opatowskie przystąpił do realizacji programu „Senior – WIGOR”. Program
zakłada aktywyzację osób powyżej 60 roku życia. W dniu 01.09.2015 roku został
utworzony w Opatowie Dzienny Dom „Senior-WIGOR”. Liczba uczestników
wynosiła 15 osób. Liczba osób zatrudnionych: 4, tj. 3,5 etatu (kierownik,
fizjoterapeuta, księgowa, pielęgniarka).
 Plan wydatków: 361.035,00 zł.,
 Wykonanie: 361.005,53 zł.
Powyżej stan na 31.12.2015

III.Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W sprawozdawczym okresie plan wynosił – 1.398.509,00 zł. a wykonanie – 1.396.075,00 zł.
co stanowi 99,82 %.
W ramach tych działań realizowano:
a) dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opatowie w kwocie 1.046.928,00
zł.,
b) rehabilitację zawodową – Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie (plan: 65 000,00 zł.,
wykorzystano: 63 160,00 zł.) -10 osób – staże dla osób niepełnosprawnych.,
c) rehabilitację społeczną – przez Centrum, które były przeznaczone na:
1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych. Złożonych wniosków: 230 w okresie sprawozdawczym 2015 r.
Plan: 53.237,00 zł. Wykonanie: 53.237,00 zł.
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gmina

Sadowie
Opatów
Ożarów
Lipnik
Tarłów
Iwaniska
Wojciechowice
Baćkowice
Razem

Ogółem
[zł.]

Dorośli

2.190,00
10.407,00
18.087,00
1.065,00
10.974,00
5.039,00
3.285,00
2.190,00
53.237,00

Ilość
osób
1
4
12
1
5
2
3
2
30

Opiekun
0
1
5
0
0
1
0
0
7

Dzieci
Kwota
[zł.]
1.095,00
5.150,00
16.992,00
1.065,00
5.596,00
3.067,00
3.285,00
2.190,00
38.440,00

Ilość
osób
1
4
1
0
4
1
0
0
11

Opieku
Kwota
n
[zł.]
0 1.095,00
1 5.257,00
0 1.095,00
0
0
1 5.378,00
1 1.972,00
0
0
0
0
3 14.797,00

2. Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych dla
indywidualnych osób niepełnosprawnych. Złożonych wniosków: 131 w okresie
sprawozdawczym 2015 r.
Plan: 113.344,00 zł. Wykonanie: 112.761,95 zł.
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gmina

Baćkowice
Iwaniska
Lipnik
Opatów
Ożarów
Sadowie
Tarłów
Wojciechowice
Razem

Ilość
osób
3
12
2
17
7
1
5
7
54

Ogółem
Kwota
[zł]
6.300,00
24.495,15
4.410,00
34.321,00
16.450,00
2.205,00
9.460,80
15.120,00
112.761,95

Dorośli
Ilość
Kwota
osób
[zł.]
3
6.300,00
8 15.990,15
1
2.205,00
16 32.116,00
7 16.450,00
1
2.205,00
5
9.460,80
6 12.915,00
47 97.641,95

Dzieci
Ilość
Kwota
osób
[zł.]
0
0
4
8.505,00
1
2.205,00
1
2.205,00
0
0
0
0
0
0
1
2.205,00
7
15.120,00

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze dla osób niepełnosprawnych. Złożonych wniosków: 274 w okresie
sprawozdawczym 2015 r.
Plan: 115 000,00 zł. Wykonanie ogółem: 114. 987,94 zł.
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gmina

Baćkowice
Iwaniska
Lipnik
Opatów
Ożarów
Sadowie
Tarłów
Wojciechowice
Razem

Dorośli

Razem
Kwota
(w zł)
3.617,60
23.279,00
12.403,53
22.390,06
20.776,35
14.975,00
9.110,40
8.436,00
114.987,94

Ilość osób
8
24
16
24
14
8
8
8
110

Kwota
[zł.]
3.117,60
21.571,00
11.953,53
20.750,06
9.766,35
14.975,00
8.930,40
8.436,00
99.499,94

Dzieci
Ilość
osób
7
23
15
22
10
8
6
8
99

Kwota
[zł.]
500,00
1.708,00
450,00
1.640,00
11.010,00
0
180,00
0
15.488,00

Ilość
osób
1
1
1
2
4
0
2
0
11

4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Plan 5.000,00 zł. Wykonanie: 5.000,00 zł. (1 umowa):
„Świętokrzyski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych - Opatów 2015„ – 60
osób niepełnosprawnych z powiatu opatowskiego. Miejsce realizacji zadania: Zespół
Szkół Nr 2 w Opatowie, ul. Sempołowskiej 1.
Razem z dofinansowania skorzystało 285 osób.
5. Inne zadania PFRON.
1) Realizowano program „Aktywny Samorząd - 2015 r.” Formy wsparcia przewidziane
w programie adresowane były do osób niepełnosprawnych.
Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizacje społeczna i zawodową, w tym:
a) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
 zadanie 1 - pomoc w zakupie i oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie
informacyjnym:
c) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
 zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie
jakości,
 zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Plan - 117.480,15 zł, wykonanie - 92.495,07 zł., zwrot niewykorzystanych środków
z tytułu realizacji zadań - 24.985,08 w tym:
Moduł I - ilość złożonych wniosków w 2015 r. - 3 w tym:
a) 1 wniosek nie zakwalifikował się - opinia negatywna PFRON – proteza nogi,
b) 2 wnioski spełniły wymogi merytoryczne i zakwalifikowały się na łączną kwotę 3.658,56 zł.
Obszar - A w zadaniu 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - 1 wniosek na
kwotę 1.658,56 zł.

Obszar - C w zadaniu 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym na kwotę – 2.000,00 zł.
Moduł II - ilość złożonych wniosków w 2015 r. - 41 w tym:
a) 2 - wnioski zostały nie zrealizowane, rezygnacja wnioskodawców.
b) 39 - wniosków spełniały wymogi formalne i zostały zrealizowane na łączna kwotę
-84.595,30 zł.
Łączna kwota przeznaczona realizację Modułu I i II wynosi – 88.253,86 zł.
Łączna kwota przeznaczona na realizację programu – 3.915,57 zł.
Łączna kwota przeznaczona na promocję programu – 325,64 zł.
Ponadto dokonano zwrotu odsetek z wyodrębnionego rachunku przeznaczonego do
realizacji obsługi zadań z w/w programu w kwocie 372,51 zł.
2) Współdziałanie z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych;
3) Współpraca z samorządami gmin, powiatów i województwa oraz stowarzyszeniami
i fundacjami, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Opatowie i Ożarowie,
ośrodkami służby zdrowia;
4) Użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego osobom niepełnosprawnym zakupionego
w ramach projektu „ Droga do sukcesu” w 2010 r.
IV. Wykonanie planu wydatków budżetowych na pokrycie kosztów bieżącej
działalności obsługi PCPR.
Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2015 rok zaplanowano ogółem
na 482.400,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 445.168,05 zł. co
stanowi 92,28%. Wydatki obejmowały: wynagrodzenia pracowników, opłaty mediów,
utrzymanie samochodu, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz koszty
utrzymania strony internetowej.
Klasyfikacja budżetowa

Plan

Dział 852 rozdział 85218

Wykonanie

482.400,00 zł

445.168,05

Realizacji zadania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu
Pieczy Zastępczej na 2015 r. – Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy
Zastępczej:
Klasyfikacja budżetowa
Dz. 852 Rozdz. 85204 § 2130

Plan
11.520,00 zł

Wykonanie
11.202,89 zł

Zwrot
317,11 zł

V. Realizacja zadań wymienionych w sprawozdaniu przebiegała w oparciu o założenia
zawarte w:
1) Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2011 – 2020.
2) Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 –
2020.
3) 3 - letnim Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Opatowskim
na lata 2012 -2016.

4) Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na terenie Powiatu Opatowskiego na lata 2015 – 2020.
5) Powiatowym Programie Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Opatowskiego na lata 2015 – 2020.

WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE NA
2016 ROK.

I. Przystąpienie do realizacji projektu „W Trosce o Rodzinę” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „W Trosce o Rodzinę” Działania 1.2 Ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług
społecznych i zdrowotnych Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze
środowiskiem, w tym przez specjalistyczne poradnictwo, usługi świadczone w ramach
mieszkalnictwa wspomaganego – chronionego, treningowego i wspieranego (np.: pobyt
czasowy w uwzględnieneim usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa,
pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielnienia). Wsparcie systemu pieczy
zastępczej poprzez wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m. in.
poradnictwa, terapii i specjalistycznego wsparcia. Podnoszenie kwalifikacji i kompentencji
osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym osób sprawujących pieczę
zastępczą. Udział własny w wysokości 120.000,00 zł., w zupełności pokryty zostanie z kwot
wypłaconych w postaci zasiłków dla rodzin zastępczych.

II. Przystąpienie do programu pn. „Wyrównywanie różnic miedzy regionami III”.
Ze środków PFRON może być udzielana pomoc w formie dofinansowania projektów
realizowanych w ramach obszarów, o których mowa w rozdziale VI programu.
Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte,
w ramach:
1.

2.
3.

4.

5.

Obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub
środowiskowych
domach
samopomocy
w zakresie
umożliwienia
osobom
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – część kosztów likwidacji barier
w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
Obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych).
Obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub
przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,
mikrobusów lub autobusów.
Obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących
aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny
beneficjentów pomocy w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób
niepełnosprawnych.
Obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia
warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu,
zakup niezbędnego wyposażenia).

6.

Obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na
finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w art. 11, 12a, 13, 26,
26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.) m. in. szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe, prace zlecone,
badania lekarskie, wyposażenie stanowisk pracy.
III.Domy Pomocy Społecznej.

1. Utrzymanie standardu, doposażenie obiektów.
2. Proponowany średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy
społecznej na terenie powiatu w 2016 r. przez Starostę Opatowskiego wynosi:
 DPS Zochcinek w wysokości: 3.204,17 zł.,
 DPS Sobów z filią w Suchodółce w wysokości: 3.162,22 zł.,
 DPS Czachów w wysokości: 2.916,72 zł.,
Ogólny koszt utrzymania domów pomocy społecznej w 2016 roku:
Plan wydatków na 2016 r., wynosi: 13.507.546,00 zł z tego:
 Czachów – 1.942.964,00 zł.
 Sobów – 4.972.000,00 zł.
 Zochcinek – 6.592.582,00 zł.
IV. Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do
edukacji.
Cele szczegółowe programu:
 przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej
do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do
tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub
wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier
w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie
elementów wspierających ich zatrudnienie,
 poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym
rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu
terytorialnego lub organizacji pozarządowych.
Moduł I:
 Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu,
 Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny, w której
 zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie
jakości),
 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego
w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani
lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania
przedszkolnego),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w
szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia
drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie
prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym /
wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).


V. Pomoc osobom niepełnosprawnym.
1. Roczny koszt utrzymania wg. algorytmu w 2016 r. wynosi 15.996,00 zł. Zabezpieczenie
środków na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2016 r.
WTZ Piotrowice – ogólna kwota 17.774,00 zł.
 PFRON (90%) - 15.996,00 zł.,
 Powiat Opatowski (10%) – 1.777,33 zł.
WTZ Zochcinek – ogólna kwota 1.481.187,00 zł.
 PFRON (90%) - 1 327 668,00 zł.,
 Powiat Opatowski (10%) – 153.519,00 zł.
WTZ Bidziny – ogólna kwota 1.066 400,00 zł.
 PFRON (90%) - 959.760,00 zł.,
 Powiat Opatowski (10%) – 106.640,00 zł.
2. Współpraca z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności –
kierowanie osób. Informowanie o prawach, ulgach i możliwościach korzystania ze
środków PFRON oraz innych funduszy.
3. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – podział środków nastąpi po
otrzymaniu planu finansowego na 2016 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Potrzeby osób niepełnosprawnych zamykają się na dzień 24.02.2016
r. liczbą wniosków – 343 na kwotę: 751.469,50 zł. w tym na:
 dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych – 110 wniosków, na kwotę: 170.918,00 zł,
 dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych – 52 wnioski na kwotę: 348.638,50 zł.,
 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze – 180 wniosków na kwotę: 181.913,00 zł.,
 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 1 wniosek Świętokrzyski Dzień
Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych Opatów 2016 na
kwotę: 5.000,00 zł. Przewidziana liczba osób niepełnosprawnych 50.

4. Rozpowszechnianie
informacji
o
programach
dla
indywidualnych
osób
niepełnosprawnych oraz dla podmiotów prowadzących działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych.
5. Współdziałanie z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.
VI. Założenia do budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W bieżącym roku plan wydatków w zakresie działalności jednostki wynosi – 535.510,00 zł.,
w tym płace 458.000,00 zł. Pozostały plan przeznaczony zostanie na wydatki rzeczowe.
Przedstawiony materiał jest zgodny z założeniami Powiatowej Strategii Rozwiazywania
Problemów Społecznych 2011 - 2020.
Rada Powiatu Opatowskiego pozytywnie rekomenduje sprawozdanie będące podstawą do
planowania budżetu w 2016 r.

