UCHWAŁA NR XXX.19.2017
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opatowie z działalności za rok 2016 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy
społecznej w powiecie opatowskim na 2017 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 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 112 ust.
12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 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 2016 oraz przedstawiony przez kierownika wykaz potrzeb w zakresie pomocy
społecznej na rok 2017.
2. Sprawozdanie oraz wykaz potrzeb, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik 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 do
Uchwały Nr XXX.19.2017
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 24 marca 2017 r.

Roczne sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opatowie z działalności Centrum za 2016 r. wraz z wykazem
potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie opatowskim na 2017 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 5 osób zatrudnionych w ramach projektu „W Trosce o
Rodzinę”.
3. Liczba mieszkańców Powiatu Opatowskiego – 53 581 osób (dane na dzień 30.06.2016 r.
z Głównego Urzędu Statystycznego), 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 – 83 osoby,
 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu – 21 osoby (dane na
dzień 31.12.2016 r. z Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie).
4. Liczba wydanych decyzji administracyjnych – 488, w tym 273 w zakresie pieczy zastępczej.

II.
Pomoc społeczna.
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w imieniu Powiatu Opatowskiego w dniu
30.09.2016 r. przystąpiło do realizacji projektu „W Trosce o rodzinę”, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Kwota dofinansowania projektu ze środków
unijnych wynosi: 391 382,90 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta
osiemdziesiąt dwa złote 90/100). Udział własny – 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych
00/100). Projekt skierowany jest do osób objętych pieczą zastępczą oraz pełnoletnich
wychowanków, którzy opuszczają pieczę, wychowanków placówek opiekuńczo –
wychowawczych, rodziny, które sprawują opiekę nad tymi wychowankami a także do
pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Projekt zakłada
wszechstronne działania w zakresie usług społecznych tj.: zaadoptowanie/wyposażenie dwóch
lokali na potrzeby mieszkań wspomaganych, w których zamieszka 6 wychowanków
usamodzielnianych z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, dla których przewidziane są
następujące formy wsparcia: poradnictwo prawne, psychologiczne, doradztwo zawodowe, nauka
samodzielności, praca socjalna w oparciu o potencjał kadry zatrudnionej w formie opiekunów tych
osób. Trzech pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie zostanie
przeszkolonych w ramach Programu PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza zatwierdzonego przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przeprowadzone przez Towarzystwo Nasz
Dom z siedzibą w Warszawie, w celu uzyskania certyfikatu na trenerów dla kandydatów do
pełnienia roli rodzin zastępczych. Celem projektu jest szeroko rozumiana pomoc rodzinie
zastępczej w wypełnianiu prawidłowo celów do których została przeznaczona. By było to
możliwe oraz w pełni funkcjonalne niezbędna jest kompleksowa pomoc na rzecz tych osób,
zarówno dzieci które zostały poddane trudnej próbie życiowej poprzez zmianę warunków swojej
egzystencji oraz ludziom, którym możliwa jest sytuacja stworzenia w pełni funkcjonalnej komórki
jaką jest rodzina. Projekt daje ogromne możliwości wszechstronnej pomocy tym rodzinom,
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poprzez kompleksowe działania i oddziaływania pomiędzy dziećmi, rodzicami zastępczymi,
pracownikami projektu. Interakcja działań w projekcie przyczyni się do realnego zaspokojenia
podstawowych potrzeb człowieka z uwzględnieniem skutków tej pomocy w przyszłości, dzięki
której osoby po zakończonym projekcie będą funkcjonować bez przeszkód w przestrzeni
społeczno-zawodowej.
W ramach projektu „W Trosce o Rodzinę” zaplanowano rozszerzenie zakresu czynności
o świadczenie dodatkowych usług konsultacyjno – doradczych pracowników PCPR oraz
zatrudnienie dodatkowych specjalistów tj.: prawnika w zakresie usług prawnych (umowa
zlecenie), psychologa w zakresie wsparcia emocjonalnego, poznawczego, radzenia sobie ze
stresem (umowa zlecenie), doradę zawodowego w zakresie zaplanowania „ścieżki zawodowej
(umowa zlecenie).
Okres realizacji projektu: 2016.10.01 – 2017.09.30:
Klasyfikacja budżetowa
Plan
Wykonanie
Dział 852 rozdział 85295

159 721,00 zł

151 620,16 zł

Plan wydatków w/w projektu w 2016 rok wynosił ogółem 159 721,00 zł, natomiast wykonanie na
dzień 31.12.2016 r. stanowiło kwotę 151 620,16 zł.
Wydatki ponoszone były w ramach realizacji zadań:
Koszty bezpośrednie:
a) Zadanie 1 – Wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem,
b) Zadanie 2 – Kompleksowe wsparcie w zakresie usług socjalnych,
c) Zadanie 3 – Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem
usług społecznych na rzecz rodzin zastępczych.
Koszty pośrednie:
a) zakup materiałów biurowych,
b) zakup usług pozostałych,
c) wynagrodzenie księgowego projektu,
d) wynagrodzenie koordynatora projektu,
e) wynagrodzenie dla osoby odpowiedzialnej za prowadzenie postępowań w zakresie zamówień
publicznych.
Wykonanie stanowi 94,93 % planu na 2016 rok.
2. Na terenie Powiatu Opatowskiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej: w Zochcinku,
Czachowie, Sobowie z filią w Suchodółce.
Ogólna liczba DPS-ów: 3
1) liczba miejsc: 372 (w tym: 32 lokale aktywizujące w DPS Zochcinek);
2) liczba osób zamieszkujących dps-y: 376;
3) osoby umieszczone wg. starych zasad: 163;
4) liczba osób zatrudnionych: 278, tj. 248,05 etatów.
Podział dps-ów według typu domu:
DPS Zochcinek dla kobiet i mężczyzn psychicznie chorych:
 miejsc: 187 (155 dps + 32 lokale aktywizujące),
 zamieszkuje: 188 osób (155 dps + 33 – lokale aktywizujące),
 zatrudnionych: 139 osób, tj. 117,25 etatów.
DPS Czachów dla mężczyzn psychicznie chorych:
 miejsc: 53,
 zamieszkuje: 55 osoby,
 zatrudnionych: 42 osób, tj. 35,95 etaty.
DPS Sobów dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie z Filią w Suchodółce dla
kobiet i mężczyzn psychicznie chorych:
 miejsc: 132 (102 + 30),
 zamieszkuje: 133 osoby,
 zatrudnionych: 97 osób, tj. 94,85 etatów.
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Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2016 roku
ogłoszony przez Starostę Opatowskiego wynosił dla:
a) DPS Czachów – 2 916,72 zł,
b) DPS Zochcinek – 3 204,17 zł,
c) DPS Sobów z filią w Suchodółce – 3 162,22 zł.
Ogólny koszt utrzymania domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Opatowskiego w 2016 roku:
a) DPS Sobów:
PLAN: 5 545 205,00 zł,
WYKONANIE: 5 541 943,52 zł,
b) DPS Zochcinek
PLAN: 7 803 888,00 zł,
WYKONANIE: 7 803 864,27 zł,
c) DPS Czachów
PLAN: 2 136 984,00 zł,
WYKONANIE: 2 136 977,71 zł,
d) OGÓLNA kwota na trzy DPS-Y w 2016 r.:
PLAN: 15 486 077,00 zł,
WYKONANIE: 15 482 785,50 zł.
Ilość wydanych decyzji administracyjnych dotyczących dps-ów:
a) ogółem: 225,
b) decyzje umieszczające: 32,
c) decyzje o zgonie: 20,
d) decyzje o odpłatności: 167 (Czachów – 26, Zochcinek – 62, Sobów + Suchodółka – 79),
e) decyzje wygaszające: 6,
3. Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ Zochcinek) przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku z
siedzibą w Opatowie, ul. Juliusza Słowackiego 13, 27 – 500 Opatów:
a) działalność prowadzona była w 13 pracowniach: ceramicznej, stolarskiej, plastycznej,
muzycznej, przyrodniczej, wikliny, gospodarstwa domowego, krawieckiej, komputerowej,
modelarsko - dekoracyjnej, wyrobu świec, rehabilitacji ruchowej oraz fryzjerskokosmetycznej,
b) ilość uczestników : 83 osoby,
c) kobiety: 30,
d) mężczyźni: 53,
e) liczba osób ze środowiska: 63,
f) osoby z DPS Zochcinek: 20,
g) 83 uczestników WTZ pochodzi z:
 gmina Opatów: 44
 gmina Ożarów: 0
 gmina: Sadowie: 10
 gmina Lipnik: 8
 gmina Iwaniska: 9
 gmina Baćkowice: 12
 gmina Wojciechowice: 0
 gmina Tarłów: 0
h) liczba osób zatrudnionych: 47,
i) ilość etatów: 44,75 etatu,
j) budżet WTZ w 2016 r.:
 PLAN: 1 479 523,00 zł,
 WYKONANIE: 1 479 523,00 zł;
PFRON:
 Plan: 1 327 668,00 zł,
 Wykonanie : 1 327 668,00 zł;
POWIAT:
 Plan: 151 855,00 zł,
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 Wykonanie 151 855,00 zł.
4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Piotrowicach, gmina Zawichost, Powiat Sandomierski stan na dzień
31.12.2016 r.:
- w okresie od I-XII 2016 r. przebywało – 8 uczestników z terenu powiatu opatowskiego,
- w tym: 6 osób z gminy Ożarów oraz 2 osoby z gminy Tarłów,
- kwota przekazana ze środków Powiatu Opatowskiego wynosiła: 14 224,00 zł.
5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Bidzinach 142 prowadzony przez Stowarzyszenie Akademia
Pomysłu z siedzibą Bidziny 142, 27-532 Wojciechowice.
Działalność prowadzona była w 8 pracowniach: ceramicznej, plastycznej, muzycznej,
przyrodniczej, gospodarstwa domowego, krawieckiej, komputerowej, rehabilitacji ruchowej:
a) ilość uczestników: 60 osób,
b) kobiet: 21,
c) mężczyzn: 39,
e) liczba osób ze środowiska: 42,
f) osoby z domu pomocy społecznej w Czachowie oraz Sobowa z filią w Suchodółce: 18,
g) 60 uczestników WTZ pochodzi z:
 Gmina Opatów: 0
 Gmina Ożarów: 39
 Gmina Sadowie: 0
 Gmina Lipnik: 0
 Gmina Iwaniska: 0
 Gmina Baćkowice: 0
 Gmina Wojciechowice: 20
 Gmina Tarłów: 1
h) liczba osób zatrudnionych: 20,
i) ilość etatów: 19,00,
j) budżet WTZ w 2016 r.:
Plan: 1 066,400,00 zł, Wykonanie: 1 066,400,00 zł,
k) środki finansowe PFRON: Plan: 959 760,00 zł, Wykonanie: 959 760,00 zł,
l) środki finansowe Powiatu Opatowskiego: Plan: 106 640,00 zł, Wykonanie: 106 640,00 zł.
6. Warsztat Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich 125 prowadzony przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego, ul. 16-Stycznia 1, 27-500 Opatów.
Działalność prowadzona była w 8 pracowniach: gospodarstwa domowego, informatycznej,
rehabilitacji ruchowej, muzycznej, przyrodniczej, technicznej, krawieckiej, plastycznej:
a) ilość uczestników: 60 osób,
b) kobiet: 18,
c) mężczyzn: 42,
d) liczba osób ze środowiska: 47,
e) osoby z domów pomocy społecznej: 13,
f) 60 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej pochodzi z:
 gmina Opatów: 0
 gmina Ożarów: 14
 gmina Sadowie: 0
 gmina Lipnik: 0
 gmina Iwaniska: 0
 gmina Baćkowice: 0
 gmina Wojciechowice: 0
 gmina Tarłów: 33
g) liczba osób zatrudnionych: 15,
h) Ilość etatów: 14,25.
W 2016 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich 125 nie był finansowany
ze środków PFRON, jak również ze środków budżetu Powiatu Opatowskiego. Jedynym
źródłem finansowania były środki własne jednostki prowadzącej warsztat w wysokości
23 820,00 zł.
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7. Dzienny Dom „Senior – WIGOR” – ul. Szpitalna 4, 27 – 500 Opatów, aktywizuje osoby powyżej
60 roku życia. W 2016 roku liczba uczestników wynosiła 15 osób.
Liczba osób zatrudnionych: 5 tj.: 4,00 etaty (kierownik – 1, opiekun - 2, sprzątaczka – 1 oraz 1
księgowa na umowę zlecenie).
Plan wydatków: 186 837,00 zł, Wykonanie: 184 900,38 zł.
Wydano 48 decyzji dla uczestników Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Opatowie (decyzje
były aktualizowane co pół roku):
- decyzje o skierowaniu i o odpłatności – 45,
- decyzje wygaszające – 3.
Powyższe dane to stan na dzień 31.12.2016 r.
8. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016,
poz. 930, z późn. zm.) z zakresu administracji rządowej PCPR realizowało zadanie zlecone w
obszarze pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.
Łączna kwota dotacji celowej przekazana z budżetu państwa wynosiła 100 % tj.: 11 214,00 zł.
W 2015 r. w gminie Sadowie osiedliła się 1 osoba ze statusem uchodźcy narodowości
Arabskiej, która w 2016 r. objęta została Indywidualnym Programem Integracji Cudzoziemca
podpisanym w dniu 18.01.2016 r.:
Klasyfikacja budżetowa

Plan

Wykonanie

Dz. 852 Rozdz. 85231 § 3110

10 724,00 zł

10 724,00 zł

Dz. 852 Rozdz. 85231 § 4130

490,00 zł

490,00 zł

9. Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016,
poz. 930, z późn. zm.) realizowano dodatek dla pracownika socjalnego, któremu w związku z
zatrudnieniem 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 250,00 zł:
Klasyfikacja budżetowa
Dz. 852 Rozdz. 85218 § 2130

Plan
5 891,00 zł

Wykonanie
5 891,00 zł

10. Zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa
„Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście
środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy
oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (Dz. U. Nr 229 poz. 2279, z późn.
zm.), w związku z art. 38 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118,
z późn. zm.) realizowano pomoc finansową dla repatrianta (dla czteroosobowej rodziny) tj.
świadczenia na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania jak
również na pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium RP nauki przez dzieci,
zgodnie z decyzjami: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOiR-II-64032/2012/MG z dnia 19.09.2016 r. oraz Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SO.I.6112.15.2016 z
dnia 08.11.2016 r.:
Plan
Wykonanie
Klasyfikacja budżetowa
Dz. 852 Rozdz. 85334 § 2110
41 210,00 zł
41 210,00 zł
11. Inne zagadnienia w obszarze pomocy społecznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opatowie.
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1) 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;
2) działalność konsultacyjno – doradcza w ramach PPKD w którym zgłoszenia przyjmują:
pracownicy socjalni, pedagog oraz mediator;
3) realizacja projektu „W Trosce o Rodzinę”, w ramach którego zaplanowano rozszerzenie
zakresu czynności o świadczenie dodatkowych usług konsultacyjno – doradczych pracowników
PCPR oraz zatrudnienie dodatkowych specjalistów tj.: prawnika, psychologa w zakresie
wsparcia emocjonalnego, poznawczego, radzenia sobie ze stresem, doradę zawodowego w
zakresie zaplanowania „ścieżki zawodowej”. Usługi konsultacyjno – doradcze prowadzone są
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie ul. Sienkiewicza 17, na V piętrze w siedzibie
PCPR w Opatowie.
4) udział pracownika PCPR w posiedzeniach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Opatowie;
5) współpraca z Domami Pomocy Społecznej w Zochcinku, Czachowie i Sobowie z filią w
Suchodółce oraz warsztatami terapii zajęciowej z terenu powiatu opatowskiego w zakresie
realizacji rehabilitacji społecznej i zawodowej. Pracownicy uczestniczyli ze swoimi
mieszkańcami w integracji ze środowiskiem poprzez udział w zawodach sportowych,
festiwalach, przeglądach artystycznych, uroczystościach okazjonalnych, tj. dożynki, powitanie
lata, wyjściach do kin, zabawach tanecznych, wycieczkach, ogniskach , grillach, turnusach
rehabilitacyjnych;
6) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie było zatrudnionych pięciu
pracowników socjalnych (w tym dwóch z projektu ze środków EFS), którzy w zakresie swoich
czynności służbowych świadczyli pracę socjalną oraz przeprowadzali wywiady środowiskowe.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
W sprawozdawczym okresie plan wynosił – 2 664 916,00 zł. a wykonanie – 2 664 573,86 zł. co
stanowi 99,99 %.
W ramach tych działań realizowano:
a) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opatowie w kwocie
1 327 668,00 zł,
b) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bidzinach w kwocie
959 760,00 zł,
c) rehabilitację zawodową – Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie (plan: 37 000,00 zł.,
wykorzystano: 36 657,86 zł) - 5 osób – staże dla osób niepełnosprawnych.,
d) rehabilitację społeczną w zakresie:
1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych. Złożonych wniosków: 184 w okresie sprawozdawczym 2016 r.
Plan: 49 648,00 zł. Wykonanie: 49 648,00 zł:
L.p.
Gmina
Ogółem
Dorośli
Dzieci
[zł.]
III.

1.
2.
3.
4.
5.

Sadowie
Opatów
Ożarów
Lipnik
Tarłów

1 254,00
23 104,00
6 449,00
7 353,00

Ilość
osób
0
7
3
1

Opieku
n
0
4
1
1

Kwota
[zł.]
0
11 719,00
4 416,00
2 033,00

Ilość
osób
1
6
1
3

Opie
kun
0
5
1
2

Kwota
[zł.]
1 254,00
11 385,00
2 033,00
5 320,00
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6.
7.
8.

Iwaniska
7 228,00
3
2
5 195,00
1
1
2 033,00
Wojciechowice
1 129,00
1
0
1 129,00
Baćkowice
3 131,00
1
0
1 098,00
1
1
2 033,00
Razem
49 648,00
16
8
25 590,00
13
10
24 058,00
2. Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych dla indywidualnych
osób niepełnosprawnych. Złożonych wniosków: 131 w okresie sprawozdawczym 2016 r.
Plan: 147 751,00 zł. Wykonanie: 147 751,00 zł:
Ogółem
Dorośli
Dzieci
Ilość
Kwota
Ilość
Kwota
Ilość
Kwota
osób
[zł]
osób
[zł.]
osób
[zł.]
1.
Baćkowice
8
14 780,00
6
10 650,00
2
4 130,00
2.
Iwaniska
15
31 458,00
10
20 433,00
5 11 025,00
3.
Lipnik
3
6 615,00
0
0
3
6 615,00
4.
Opatów
20
38 303,00
18
33 893,00
2
4 410,00
5.
Ożarów
10
21 420,00
8
17 010,00
2
4 410,00
6.
Sadowie
3
5 880,00
2
3675,00
1
2 205,00
7.
Tarłów
7
14 805,80
7
14 805,00
0
0
8.
Wojciechowice
7
14 490,00
6
12 285,00
1
2 205,00
Razem
73
147 751,00
57 112 751,00
16 35 000 ,00
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze dla osób niepełnosprawnych. Złożonych wniosków: 323 w okresie sprawozdawczym
2016 r.
Plan: 138 089,00 zł. Wykonanie ogółem: 138 089,00 zł:
L.p.

Gmina

L.p.

Gmina

Razem

Dorośli

Dzieci

Kwota
Ilość osób
Kwota
Ilość
Kwota
Ilość
(w zł)
[zł.]
osób
[zł.]
osób
1.
Baćkowice
11 462,40
10
9 062,40
8
2 400,00
2
2.
Iwaniska
14 978,30
21
14 098,70
20
879,60
1
3.
Lipnik
10 922,09
19
10 922,09
19
0
0
4.
Opatów
37 493,66
48
36 993,66
47
500,00
1
5.
Ożarów
21 675,10
26
20 182,30
20
1 492,80
6
6.
Sadowie
20 644,60
26
17 804,60
24
2 840,00
2
7.
Tarłów
13 219,20
22
12 670,20
17
549,00
5
8.
Wojciechowice
7 693,65
9
7 693,65
9
0
0
Razem
138
181 129 427,60
164
8 661,40
17
089,00
4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Plan 5 000,00 zł. Wykonanie: 5 000,00 zł. Wniosek został złożony przez Stowarzyszenie
Olimpiad Specjalnych Polska – Oddział Świętokrzyski, pod hasłem: „Świętokrzyski Dzień
Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych Opatów 2016” dla 50
osób niepełnosprawnych z Powiatu Opatowskiego.
Miejscem realizacji zadania był Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie, ul. Sempołowskiej 1.
Razem z dofinansowania ze środków PFRON w 2016 r. skorzystało 231 osób.
5. Inne zadania PFRON.
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w imieniu Powiatu Opatowskiego
realizowało program „Aktywny Samorząd - 2016 r.” Formy wsparcia przewidziane
w programie adresowane były do osób niepełnosprawnych.
Program realizował zadań w zakresie Modułu I i II:
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,
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zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie
informacyjnym:
– zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania,
- zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
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 I - ilość złożonych wniosków w 2016 r. – 7, w tym 5 wniosków zostało zrealizowanych:
a) 1 wniosek nie został zakwalifikowany – nie spełnił wymogów formalnych,
b) 1 wniosek – rezygnacja wnioskodawcy,
c) 5 wniosków spełniło wymogi merytoryczne i zakwalifikowało się na łączną kwotę 13
933,00 zł.:
Obszar - A w zadaniu 1 – pomoc w zakupie i oprzyrządowania do posiadanego samochodu - 1
wniosek na kwotę 2 975,00 zł.
Obszar – B w zadaniu 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania – 2 wnioski na kwotę 7 031,00 zł.
Obszar - C w zadaniu 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 1 wniosek na kwotę 3 927,00 zł.
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Ilość złożonych
wniosków w 2016 r. – 40. Zrealizowanych zostało 21 wniosków.
Plan – 69 269,81 zł, wykonanie – 46 025,00 zł.
2) Realizowano Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami III –dofinansowanie ze
środków PFRON zakupu pojazdu 9 – miejscowego przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych w wysokości 79 900,00 zł. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w
Ożarowie, gmina Ożarów. Łączny koszt programu wynosi 127 500,00 zł.
6. Współdziałanie z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.
7. Współpraca z samorządami gmin, powiatów i województwa oraz stowarzyszeniami i fundacjami,
Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Opatowie i Ożarowie, ośrodkami służby zdrowia:

IV. Wykonanie planu wydatków budżetowych na pokrycie kosztów bieżącej działalności
obsługi PCPR.
Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2016 rok zaplanowano ogółem na 531
401,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 505 971,78 zł. co stanowi 95,21%.
Wydatki obejmowały: wynagrodzenia pracowników, opłaty mediów, utrzymanie samochodu
służbowego, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz koszty utrzymania strony
internetowej:
Klasyfikacja budżetowa
Dział 852 rozdział 85218

Plan
531 401,00 zł

Wykonanie
505 971,78

Realizacji zadania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy
Zastępczej na 2016 r. – Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej:
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Klasyfikacja budżetowa
Dz. 852 Rozdz. 85204 § 2130

Plan
13 764,00 zł

Wykonanie
13 764,00 zł

V. Realizacja zadań wymienionych w sprawozdaniu przebiegała w oparciu o założenia zawarte
w:
1) Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 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
2015 - 2017.
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.
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WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W
POWIECIE OPATOWSKIM NA 2017 ROK.

I.
Przystąpienie do programu pn. „Wyrównywanie różnic miedzy regionami”.
Ze środków PFRON może być udzielana pomoc w formie dofinansowania projektów realizowanych w
ramach programu WRMR w 2017 r. w poszczególnych obszarach:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

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).
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 m. in. szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe, prace zlecone, badania
lekarskie, wyposażenie stanowisk pracy.

II.
Domy Pomocy Społecznej.
1. Utrzymanie standardu, doposażenie obiektów w ramach domów pomocy społecznej.
2. Proponowany średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na
terenie powiatu w 2017 r. przez Starostę Opatowskiego wynosi:
 DPS Zochcinek w wysokości: 3 550,00 zł.,
 DPS Sobów z filią w Suchodółce w wysokości: 3 432,00 zł.,
 DPS Czachów w wysokości: 3 332,31zł.
Ogólny koszt utrzymania domów pomocy społecznej w 2017 roku:
Plan wydatków na 2017 r., wynosi: 15 758 057,00 zł z tego:

Czachów – 2 057 292,00 zł

Sobów – 5 365 165,00 zł

Zochcinek – 8 335 600,00 zł
3. Rozszerzenie działalności w zakresie utworzenia Domu Pomy Społecznej w Opatowie, wniosek
został złożony do Prezesa Rady Ministrów.
4. Rozszerzenie działalności w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie
i Sadłowicach – wnioski zostały złożone do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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III.
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).
IV.
Pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym
1. Roczny koszt pobytu jednego uczestnika WTZ wg. algorytmu w 2017 r. wynosi 15 996,00 zł., co
stanowi 90 % kosztów utrzymania uczestnika.
2. Zabezpieczenie środków na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2017 r.
WTZ Piotrowice –kwota dofinansowania przez Powiat Opatowski – 17 780,00 zł
WTZ Zochcinek – ogólna kwota 1 475 187,00 zł.
 PFRON (90%) - 1 327 668,00 zł.,
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3.

4.




5.
6.
7.
8.
9.

 Powiat Opatowski (10%) – 147 519,00 zł.
WTZ Bidziny – ogólna kwota 1 066 400,00 zł.
 PFRON (90%) – 959 760,00 zł.,
 Powiat Opatowski (10%) – 106 640,00 zł.
WTZ Czekarzewice – ogólna kwota 1 066 400,00
 PFRON (90%) – 959 760,00 zł
 Powiat Opatowski (10%) – 106 640,00 zł.
Współpraca z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – kierowanie
osób. Informowanie o prawach, ulgach i możliwościach korzystania ze środków PFRON oraz
innych funduszy.
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – podział środków nastąpił w oparciu o
otrzymany plan finansowy na 2017 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Potrzeby osób niepełnosprawnych zamykają się na dzień 24.02.2017 r. liczbą
wniosków – 192 na kwotę: 394 626,00 zł. w tym na:
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych – 26 wniosków, na kwotę: 43 800,00 zł,
dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych – 24 wnioski na kwotę: 77 000,00 zł,
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze – 142 wniosków na kwotę: 286 486,00 zł.
Rozpowszechnianie informacji o programach dla indywidualnych osób niepełnosprawnych oraz
dla podmiotów prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Współdziałanie z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.
Rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Rozwój i wsparcie ośrodków wsparcia dla osób starszych.
Tworzenie i wdrażanie programów skierowanych do osób starszych.

V.
Założenia do budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W bieżącym roku plan wydatków w zakresie działalności Centrum wynosi – 2.371.735,00 zł z
przeznaczeniem na: rodziny zastępcze, kontynuujących naukę z placówek opiekuńczo –
wychowawczych, 500 plus, projekt „W Trosce o Rodzinę”, bieżącą działalność PCPR
(wynagrodzenia, media, 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 2017 r.
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