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Wprowadzenie. 
 
 
 
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach rozpoczęło swoją 
działalność 31 marca 1999 r. Niniejsze sprawozdanie dotyczy siódmego roku 
działalności tej jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego. 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zadania pomocy społecznej  
w powiatach wykonują jednostki organizacyjne - powiatowe centra pomocy 
rodzinie. Powiatowe centra realizują takŜe zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a takŜe rozporządzeniem MPiPS  
z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które 
mogą być finansowane ze środków PFRON. W przypadku zadań starosty  
z zakresu rehabilitacji zawodowej, w naszym Powiecie były one realizowane 
do końca roku sprawozdawczego przez PCPR w oparciu o porozumienie 
podpisane ze Starostą Myślenickim. 
Według takiej klasyfikacji przygotowano sprawozdanie za rok 2005, które 
niniejszym przedkładam Radzie Powiatu. 
 
 
        mgr Piotr Gofroń 
 
        Dyrektor PCPR 
 
 
Myślenice, kwiecień 2006 roku. 
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I. Zadania określone ustawą o pomocy społecznej. 
 
 
1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów 
pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, 
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - 
po konsultacji z właściwymi gminami, oraz koordynacja realizacji w/w 
strategii: 
 

art. 19 pkt 1  
oraz art. 112 ust. 9 

 
- opracowywanie diagnozy socjalnej dotyczącej problemów społecznych 

powiatu oraz powiatowej mapy problemów społecznych. 
- koordynowanie i opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, wspólnie z wydziałami Starostwa Powiatowego, 
samorządami gmin i organizacjami pozarządowymi. 

- opracowanie powiatowych programów: pomocy społecznej, wspierania 
osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób  
i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi 
terytorialnie gminami. 

 
Opis realizacji: 
 
W celu opracowania powiatowej strategii, jesienią 2005 roku doszło – z 
inicjatywy dyrektora PCPR – do podpisania umowy, pomiędzy Powiatem 
Myślenickim a Spółką z.o.o. Business Mobility International z siedziba  
w Brukseli, której przedmiotem było zlecenie opracowania stosownego 
dokumentu. W wyniku tej umowy powstał dokument o nazwie „STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM 
NA LATA 2006-2013”. Koszt opracowania wyniósł 7 500 zł. Jego forma i treść 
powstała przy czynnym uczestnictwie członków rady powiatu w Myślenicach 
(w tym członków komisji zdrowia i pomocy społecznej), którzy zechcieli 
przyjąć zaproszenie do udziału w debacie strategicznej oraz PCPR i członków 
zarządu powiatu w myślenicach, a takŜe zaproszonych reprezentantów 
środowisk społecznych i samorządowych z terenu naszego Powiatu, 
zajmujących się na co dzień problematyką polityki społecznej. 
W chwili przygotowywania niniejszego sprawozdania dokument, po korektach 
naniesionych przez PCPR i uzupełniony przez Gminy i Gminne Ośrodki 
Pomocy Społecznej, został przekazany Zarządowi Powiatu w Myślenicach oraz 
Radnym Powiatu Myślenickiego wraz z projektem uchwały przyjmującej jego 
treść do realizacji. 
Istotnym elementem w/w Strategii jest opracowany nieco wcześniej przez 
PCPR i skonsultowany z gminami, organizacjami pozarządowymi oraz 
Powiatową Społeczną Radą d/s Osób Niepełnosprawnych " Program Działań 
na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2008", który został 
przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Myślenicach w marcu 2004 roku. 
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Ponadto opracowane zostały i włączone do strategii następujące programy: 
 
- opracowany przez Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia "Program Ochrony 
Zdrowia na lata 2004-2008" który został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu  
w Myślenicach w kwietniu 2004 roku. 
- opracowany w 2003 r. w ramach prac Konwentu Rozwoju Lokalnego  
i przedłoŜony przez PUP "Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Powiecie 
Myślenickim" 
 
 
2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa: 

 
art. 19 pkt 2 

Opis realizacji: 
 
Powiat myślenicki prowadzi specjalistyczne poradnictwo prawne, 
psychologiczne i rodzinne w ramach uruchomionego od 1 października 2005 
roku przy PCPR Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa. Poradnictwo 
specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest 
świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę 
wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów Ŝyciowych, bez względu na 
posiadany dochód. NaleŜy wszakŜe podkreślić niezwykle trudne warunki 
lokalowe, w jakich przychodzi świadczyć Ośrodkowi w/w usługi. 
 
                                                                                                                                                                      
3. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy 
pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych  
w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania  
w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczenia opieki i wychowania 
niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym: 
  

art. 19 pkt 3 oraz art. 112 ust. 8 
 
Opis realizacji: 
 
W roku 2005 opieką PCPR objętych było 76 rodzin zastępczych oraz 134 
dzieci umieszczonych w tych rodzinach. Oprócz tego z pomocy pienięŜnej 
korzystało takŜe 35 wychowanków rodzin zastępczych. Rodziny otrzymywały 
miesięcznie pomoc pienięŜną w wysokości od 162,10 do 1.458,90 zł. 
Łącznie całoroczne wydatki na pomoc pienięŜną dla rodzin zastępczych oraz 
pełnoletnich wychowanków tych rodzin wyniosły 1.141.424 zł. 
Środki te (w większości) pochodziły z budŜetu powiatu W porównaniu z 
rokiem poprzednim wydatki te były większe o ok. 9 %. 
 
W ciągu roku powstało 13 nowych rodzin zastępczych, które objęły opieką  
28 dzieci (w porównaniu z rokiem poprzednim mniej o 4 rodziny i 3 dzieci). 
KaŜdej z nowoutworzonych rodzin przyznano comiesięczne świadczenie na 
bieŜące wydatki związane z utrzymaniem dzieci. 11 rodzin otrzymało takŜe 
jednorazową pomoc pienięŜną na pokrycie wydatków związanych 
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z przyjęciem dziecka do rodziny. W pozostałych rodzinach nie było 
konieczności przyznania takiej pomocy.  
 
Łącznie w ciągu roku wydano 111 decyzji odnośnie pomocy pienięŜnej dla 
rodzin zastępczych i świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków.  
Pracownicy PCPR w drodze wywiadu środowiskowego ustalali sytuację 
materialną nowopowstałych rodzin oraz aktualizowali dokumentację 
niezbędną do naliczenia świadczeń w przypadku rodzin juŜ objętych pomocą 
PCPR. 
 
W 2005 r. na terenie powiatu udało się utworzyć 3 zawodowe 
niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze: 1 pogotowie rodzinne, które 
rozpoczęło działalność od sierpnia, 1 rodzinę wielodzietną dla trójki dzieci (od 
września) i 1 rodzinę wielodzietną dla 4 dzieci (od listopada). Łącznie rodziny 
te zapewniły opiekę 10 –rgu dzieci i uchroniły te dzieci od umieszczenia  
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. 
Wszystkie rodziny zawodowe podpisywały ze Starostą umowy zlecenia  
i otrzymywały wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy oraz pomoc 
pienięŜną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci.  
 
W ciągu roku, dzięki współpracy z Ośrodkiem Adopcyjno- Opiekuńczym TPD 
w Krakowie, przeszkolono 32 rodziny spokrewnione, 6 rodzin 
niespokrenionych, 4 rodziny – kandydatów do pełnienia funkcji rodzin 
zastępczych zawodowych niespokrenionych z dzieckiem. 
 
W ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowano na terenie powiatu 
myślenickiego obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Impreza plenerowa 
odbyła się w Myślenicach na terenie Campingu „Prima” pod hasłem I Piknik 
„Świętujmy Razem” i była okazją do wspólnej zabawy i zintegrowania 
wszystkich środowisk zaangaŜowanych w opiekę zastępczą. Koszt organizacji 
imprezy wyniósł 1.600 zł, ponadto udało się zapewnić udział sponsorów, 
którzy zapewnili m.in. nagrody dla uczestników konkursów.  
 
 
4. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 
pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie  
i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek 
opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieŜy w tym placówek 
wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a takŜe tworzenie  
i wdraŜanie programów pomocy dziecku i rodzinie: 
 

art. 19 pkt 4 
Opis realizacji: 
 
PCPR realizowało postanowienia Sądu o umieszczeniu w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieŜy. W 2005 roku było 10 takich 
spraw, dotyczących umieszczenia 18 dzieci. W stosunku do lat ubiegłych 
liczba dzieci, wobec których Sąd orzekł umieszczenie w placówce pozostaje 
na podobnym poziomie, (w 2004 r. było 9 spraw dotyczących 24 dzieci). 
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Większość orzeczeń Sąd wydawał w trybie zwykłym, co dawało czas na 
znalezienie właściwej placówki, do której ma zostać przewiezione dziecko. 
Czterokrotnie Sąd wydał orzeczenie o umieszczeniu dziecka w trybie 
interwencyjnym. Ponadto dwukrotnie orzeczenie Sądu dotyczyło licznego 
rodzeństwa (6-cioro, 3–troje), co stanowiło dodatkową trudność  
w poszukiwaniu miejsca w takiej placówce, aby nie rozdzielać rodzeństwa.  
PoniewaŜ na terenie powiatu myślenickiego nie było placówek opiekuńczo-
wychowawczych (z wyjątkiem powstałego w 2003 r. RDDz w Porębie) 
pracownicy PCPR poszukiwali miejsc w placówkach poza powiatem. 
Kompletowano dokumentację niezbędną do wydania skierowania przez 
powiat właściwy ze względu na siedzibę placówki. W sumie w roku 2005 
uzyskano 4 skierowania do placówki interwencyjnej (Pogotowie Opiekuńcze 
w Nowym Sączu, Pogotowie Opiekuńcze w Krakowie), 11 skierowań do 
placówek socjalizacyjnych (w Miechowie, w Wieliczce, w Limanowej,  
w Bielsku- Białej), 3 skierowania do RDDz w Porębie.  
 
Na koniec 2005 roku wszystkie postanowienia sądowe o umieszczeniu  
w placówce opiekuńczo- wychowawczej zostały zrealizowane. 
  
W RDDz w Porębie na koniec roku 2005 przebywało 7–miu wychowanków.  
W połowie grudnia 2005 roku przyjęto do RDDz dodatkowo troje dzieci  
(rodzeństwo). Z końcem tego miesiąca rodzeństwo opuściło placówkę  
w związku z umieszczeniem w rodzinie zastępczej. 
31 grudnia 2005 r. RDDz uległ likwidacji z zamiarem przekształcenia się od 
stycznia 2006 r. w rodzinę zastępczą zawodową. 
 
 
5. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, 
umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
i w rodzinach zastępczych, równieŜ na terenie innego powiatu: 
 

art. 19 pkt 5 
 
Opis realizacji: 
 
Od 1 stycznia 2004 r. w związku ze zmianą przepisów powiat zobowiązany 
jest ponosić koszty utrzymania „swoich” dzieci równieŜ w rodzinach 
zastępczych poza powiatem. W ubiegłym roku zawarto 3 kolejne 
porozumienia. Łącznie Powiat myślenicki opłacał koszty utrzymania dzieci na 
terenie powiatu wadowickiego (1 dziecko), krakowskiego (1 dziecko), 
wielickiego (1 dziecko), nowosądeckiego (1 dziecko). Koszty związane  
z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie miasta Gdynia zostaną 
opłacone dopiero w bieŜącym roku ze względu na przedłuŜające się 
formalności przy podpisywaniu porozumienia w tej sprawie. Łącznie wydatki 
z tego tytułu wyniosły: 24.749,- zł. Z kolei w rodzinach zastępczych 
zamieszkałych na terenie powiatu myślenickiego zostało umieszczonych 
dwoje dzieci z Miasta Kraków i nasz powiat otrzymuje z Krakowa środki na 
ich utrzymanie. 
 



Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach 

- 7 - 

 
W związku ze zmianą przepisów o dochodach jednostek samorządowych  
i nałoŜonym na powiaty od 1 stycznia 2005 r. obowiązkiem ponoszenia 
odpłatności za pobyt „swoich” dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych poza powiatem (art. 19 pkt. 5), w roku 2005 zawarto  
7 porozumień w tej sprawie. Łącznie porozumienia dotyczyły  
13 powiatów (Tatrzański, Wadowicki, Pszczyński, Nowosądecki (grodzki  
i ziemski), Brzeski, Krakowski (grodzki i ziemski), Wielicki, Limanowski, 
Miechowski, Poznański (grodzki) gdzie przebywają w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych dzieci z powiatu myślenickiego (58 dzieci na koniec roku 
2005). Miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej w 2005 roku wynosił w zaleŜności od rodzaju placówki  
i podmiotu prowadzącego od 1.1080,- zł (placówka niepubliczna 
socjalizacyjna w Mochnaczce – powiat nowosądecki) do 4.374,73,- zł 
(Pogotowie Opiekuńcze w Krakowie). Na utrzymanie dzieci z terenu powiatu 
myślenickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych 
powiatów w roku 2005 wydano środki w wysokości 1.243.340,35,-. Na rok 
2006 zaplanowano  kwotę: 1.476.364,00,- zł 
 
 
6. Przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie oraz na 
kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-
wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych intelektualnie, 
domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, rodziny 
zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne 
ośrodki szkolno- wychowawcze lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze: 
 

art. 19 pkt 6 
 
Opis realizacji: 
 
W 2005 r. 35 wychowanków z rodzin zastępczych objętych było pomocą 
pienięŜną na kontynuację nauki. Łącznie kwota tej pomocy wyniosła 
146.008,- zł. Z pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie skorzystała  
1 wychowanka rodziny zastępczej (kwota: 4.863,- zł), a pomoc na 
zagospodarowanie w formie rzeczowej przyznano 5 wychowankom na łączną 
kwotę 17.363 zł. 
 
 Pomocy na usamodzielnienie udzielano takŜe wychowankom opuszczającym 
placówki opiekuńczo-wychowawcze. Z pomocy na kontynuację nauki 
skorzystało 11 wychowanków (kwota pomocy wyniosła 46.904,28 zł),  
z pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie nie skorzystał Ŝaden  
z wychowanków a na zagospodarowanie w formie rzeczowej 5 wychowanków  
(kwota 15.363,- zł). W 2005 roku 5 wychowanków opuściło placówki z 
zamiarem usamodzielnienia się. (DD nr 7 w Krakowie, DD ul. Siemiradzkiego 
w Krakowie, Pogotowie Opiekuńcze w Krakowie, ZPEOW Wielkie Drogi, ZP w 
Jerzmanowicach Zdroju). 
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Nie realizowano zadań związanych z pomocą wychowankom w uzyskaniu 
moŜliwości zamieszkania w mieszkaniu chronionym oraz pomocy  
w znalezieniu zatrudnienia. 
 
 
7. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności  
w przystosowaniu się do Ŝycia, młodzieŜy opuszczającej placówki 
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy 
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych 
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, 
rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich zakłady poprawcze, 
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieŜowe ośrodki 
wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się: 
                   

art. 19 pkt 7 
 
Opis realizacji: 
 
Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 
rodziny zastępcze otrzymali pomoc w formie pracy socjalnej. Byli 
informowani o moŜliwości ubiegania się o świadczenia z tytułu 
usamodzielnienia i skorzystania z porad specjalistów w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej i Poradnictwa. 
 
 
8. Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, 
które otrzymały status uchodźcy: 
 

art. 19 pkt 8 
 
Opis realizacji: 
 
W 2005 roku na terenie powiatu myślenickiego nie przebywały Ŝadne osoby 
posiadające status uchodźcy i zwracające się o pomoc. 
 
 
9. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do Ŝycia po 
zwolnieniu z zakładu karnego: 
 

art.19 pkt 9 
 

Opis realizacji: 
 
W 2005 roku do PCPR zgłosiły się 2 osoby po opuszczeniu zakładu karnego. 
Udzielono im informacji odnośnie moŜliwości uzyskania pomocy finansowej 
w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz pomocy w formie poradnictwa 
specjalistycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa.  
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10. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej  
o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób: 

 
art. 19 pkt 10 oraz art. 112 ust. 8 

 
- weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do DPS  

o odpowiednich profilach oraz ustalanie odpłatności za pobyt 
mieszkańców skierowanych na starych zasadach (przed 01.01.2004 r.), 

- wydawanie decyzji o umieszczeniu w DPS (art. 59 ust. 2), 
- zapewnianie kadry o odpowiednich kwalifikacjach zatrudnionej w DPS, 
- kontrola funkcjonowania oraz realizacji programów naprawczych  

w Domach Pomocy Społecznej, 
- uczestnictwo przy planowaniu budŜetu DPS przez skarbnika powiatu  

i dyrektorów placówek, 
 
Opis realizacji:  

 
a) Na bieŜąco prowadzono nadzór i kontrolę nad działalnością Domów 

Pomocy Społecznej w Powiecie, chociaŜ nadal nie udało się 
przeprowadzić planowanych kontroli kompleksowych tych placówek  
z uwagi na braki kadrowe PCPR. Podstawowym problemem związanym  
z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej były i są nadal, 
konieczność osiągnięcia standardów i koszty utrzymania tych 
placówek oraz struktura zatrudnienia. Nowym problemem, który 
nabrał wyrazu juŜ w roku 2006 jest brak standardów wynikających  
z przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej  
i przepisów wykonawczych w tym zakresie. 
Rzeczywisty koszt utrzymania jednego mieszkańca wzrósł 
w porównaniu do roku 2004 i był nadal zbyt wysoki w stosunku do 
moŜliwości finansowych DPS-ów wynikających z otrzymywanej dotacji 
rządowej i dochodów własnych. NaleŜy wszakŜe podkreślić, Ŝe 
wzrost kosztu utrzymania był  znacznie mniejszy niŜ w latach 
poprzednich i ta malejąca tendencja się utrzymuje.  
Wysokość podstawowej miesięcznej dotacji rządowej w roku 2005 na 
jednego mieszkańca została nieznacznie podwyŜszona w stosunku do 
roku poprzedniego (2004) i wynosiła 1.238,18 zł na jedno miejsce, bez 
względu na rodzaj profilu DPS. Ponadto wojewoda pozostawiał do 
dyspozycji Powiatu i DPS-ów naleŜną do zwrotu część dotacji z tytułu 
niewykorzystanych miejsc lub wygaśnięcia dotacji spowodowanej 
śmiercią mieszkańca. Wysokość tych środków w roku 2005 wyniosła 
łącznie 326 520,00 zł i zgodnie z wolą Wojewody została wykorzystana 
na realizację programów naprawczych zmierzających do osiągania 
ustawowych standardów w tych placówkach. 
 
W 2005 roku liczba miejsc statutowych w DPS powiatu myślenickiego 
nie uległa zmianie i wynosiła 233. W tym: DPS Pcim - 81 miejsc, DPS 
Harbutowice - 76 miejsc, DPS Trzemeśnia - 76 miejsc (w tym 22 
miejsca psychiatryczne). 
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PoniŜej przedstawiam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS 
na terenie Powiatu Myślenickiego w roku 2005 ogłoszony przez 
Starostę w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego: 
 
- DPS w Harbutowicach  1.837,24 zł 
- DPS w Pcimiu   1.739,16 zł 
- DPS w Trzemeśni  1.784,40 zł 
 
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe Ŝaden z DPS-ów naszego Powiatu nadal nie 
zapewnia w całości standardu usług określonego w rozporządzeniu 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r.  
w sprawie domów pomocy społecznej. Wykazują to coroczne kontrole 
standaryzacyjne przeprowadzane przez Wydział Polityki Społecznej 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podstawowe braki  
w standardach domów dotyczą nadal istniejących barier 
architektonicznych oraz niskiego wskaźnika zatrudnienia 
merytorycznego personelu. Zgodnie z przepisami powiaty zobowiązane 
są do realizacji w ustawowym terminie (tj. do końca 2006 roku) 
opracowanych przez dyrektorów DPS i zatwierdzonych przez Zarząd 
Powiatu programów naprawczych, które zostały przesłane do 
Wojewody Małopolskiego. Posiadanie i realizowanie programów 
naprawczych jest warunkiem koniecznym do utrzymania warunkowej 
zgody otrzymanej od wojewody na prowadzenie tych placówek przez 
powiat do końca 2006 roku. JednakŜe w roku 2005 udało się 
zrealizować wiele inwestycji i działań, aby takie standardy osiągnąć – 
czego przykładem jest zakończenie modernizacji części mieszkalnej 
DPS w Pcimiu. 

 
W 2005 roku koszt utrzymania 3-ch DPS wyniósł  5 845 969 zł  
 
W tym:  wydatki inwestycje       935 117 zł 
  wydatki bieŜące     1 575 783 zł 
  wynagrodzenia i pochodne   3 335 069 zł 
 
Na tę sumę składa się: 
• dotacja celowa Wojewody w wysokości    3 705 323 zł,  
• dochody własne DPS wynikające z wpływów 

z odpłatności mieszkańców w wysokości  1 484 338 zł,  
• dotacja z budŜetu powiatu w wysokości         270 276 zł, 
• dofinansowanie ze środków PFRON      334 778 zł 
• pozostałe dochody placówek         92 536 zł. 

 
 

b) Nadal powaŜnym zagroŜeniem dla budŜetów i przyszłości DPS  
w naszym powiecie oraz w całym kraju wydaje się być, wprowadzona 
nową ustawą o pomocy społecznej, zmiana zasad ponoszenia kosztów 
odpłatności za pobyt mieszkańców w tych placówkach od 2004 roku. 
Przeniesienie cięŜaru pokrywania opłaty za pobyt swojego mieszkańca 
w DPS na rodziny i gminy spowodowało znaczny spadek kierowanych 
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tam osób. W konsekwencji doprowadziło to do powstania 
niewykorzystanych miejsc, a co za tym idzie do zmniejszenia 
przychodów tych placówek. Jedyny wyjątek stanowił – z uwagi na swój 
profil – oddział psychiatryczny DPS-u w Trzemeśni. NaleŜy jednak 
podkreślić, Ŝe nowe zasady odpłatności, a więc ponoszenie opłat za 
pobyt mieszkańca do wysokości faktycznych kosztów jego utrzymania 
ogłaszanych przez starostę, kompensują nieznacznie, choć jeszcze nie 
równowaŜą, straty w przychodach wynikające z pustych miejsc.  

c) Jesienią ubiegłego roku został złoŜony wniosek do Samorządu 
Małopolskiego o dofinansowanie ze środków PFRON dokończenia 
inwestycji w DPS Pcim – projekt (o wartości 752 664 zł), który dotyczył 
dalszej realizacji III etapu inwestycji i modernizacji pomieszczeń tej 
placówki został w całości zrealizowany. W ramach wniosku DPS 
wykorzystał dofinansowanie z PFRON w wysokości 334 777,86 zł oraz 
środki od Powiatu w wysokości 417 886,14 zł – wykonano całkowitą 
modernizacje I i II piętra oraz dokończono modernizację parteru. 

d) Jak co roku przekazano wojewodzie małopolskiemu wykaz potrzeb  
( w tym inwestycyjnych ) związanych z bieŜącym funkcjonowaniem 
DPS oraz koniecznością inwestycji dla osiągnięcia odpowiednich 
standardów. Przyznane dodatkowe środki ( w wysokości 354.390 zł) 
pozwoliły na realizacje niektórych pilnych wydatków inwestycyjnych  
i remontowych przy udziale środków własnych Powiatu. W ramach 
tych środków udało się zrealizować takie przedsięwzięcia jak:  
- fragmentaryczny remont i doposaŜenie części mieszkalnej, a takŜe 
wykonanie sygnalizacji alarmu poŜaru i dokończenie wymiany okien  
w DPS w Trzemeśni;  

 - zakup pralnicy, remonty (w tym pokoi mieszkalnych) oraz zakupy 
 wyposaŜenia w DPS w Harbutowicach; 
 - remonty łazienek i zakup wyposaŜenia w DPS w Pcimiu. 
 

 
 Ponadto w 2005 roku Powiat zrealizował dwie inwestycje o nazwie 
 „Kotłownia  Solarna DPS Harbutowice”: 224 800 zł i „Kotłownia 
 Solarna DPS Trzemeśnia 239 738 zł. 
e) Na bieŜąco wydawane były decyzje o umieszczeniu w DPS dla osób 

skierowanych przez gminy. W 2005 roku nie było praktycznie kolejek 
osób oczekujących na umieszczenie w DPS – za wyjątkiem placówki 
dla niepełnosprawnych intelektualnie w Harbutowicach oraz oddziału 
DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Trzemeśni. Okres 
oczekiwania na umieszczenie w tych placówkach wynosił nadal od 
kilku miesięcy do kilku lat. 

f) Ogółem w roku 2005 umieszczono w DPS naszego powiatu tylko 20 
osób, w tym: 

Nazwa DPS Inwestycje Zakupy 
inwestycyjne 

Remonty WyposaŜenie Razem: 

DPS Harbutowice 0 27000 21225 13503 61728 
DPS Pcim 752664 0 57848 32293 842805 
DPS Trzemeśnia 88654 59234 4100 b.d. 151988 
Razem: 841318 86234 83173 45796 1056521 
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- w DPS w Harbutowicach  2 osoby 
- w DPS w Pcimiu   9 osób 
- w DPS w Trzemeśni  9 osób 

 gdy w roku 2003 wydano 65 decyzji kierujących, a w 2004 roku 28. 
 
g) Ilość dotowanych miejsc w tych placówkach na dzień 31 grudnia 2005 

roku wynosiła 196 miejsc: 
- w DPS w Harbutowicach  72 miejsca 
- w DPS w Pcimiu   65 miejsc 
- w DPS w Trzemeśni  59 miejsc 
 

h) Ilość wolnych miejsc w tych placówkach na dzień 31 grudnia 2005 
roku wynosiła 10 miejsc: 
- w DPS w Harbutowicach  2 miejsca 
- w DPS w Pcimiu   4 miejsca 
- w DPS w Trzemeśni  4 miejsca 

 
i) W sposób ciągły prowadzony był w porozumieniu z Zarządem  

i Skarbnikiem Powiatu nadzór nad budŜetami DPS i dotacjami. 
j) Dyrektor PCPR przeprowadzał okresowe wizytacje w DPS, a takŜe 

odwiedziny okolicznościowe, rocznicowe oraz spotkania i rozmowy  
z mieszkańcami, pracownikami, przedstawicielami Związków 
Zawodowych i dyrektorami tych placówek. Wizytacje te dotyczyły 
przede wszystkim zagadnień związanych z realizacją programów 
naprawczych i przepisów standaryzacyjnych. 

k) W sierpniu dokonano weryfikacji i oceny okresowej programów 
naprawczych DPS, które zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu. 

l) Na przełomie czerwca i lipca 2005 roku w PCPR przeprowadzona 
została kontrola NajwyŜszej Izby Kontroli, której przedmiotem była 
ocena wykonania zadań ustawowych z zakresu opieki społecznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawidłowości świadczenia usług przez 
domy pomocy społecznej na poziomie obowiązujących standardów. 
Kontrolą objęty był okres od 1.01.2004 r. do 01.06.2005 r. 
Przedmiotem kontroli były takŜe prowadzone przez PCPR listy osób 
oczekujących na umieszczenie i wydawanie decyzji w tych sprawach. 
NIK nie stwierdziła Ŝadnych nieprawidłowości w tym zakresie 
W wystąpieniu pokontrolnym NIK oceniła pozytywnie wykonywanie 
zadań ustawowych przez PCPR wnosząc jednocześnie  
o kontynuowanie przez Powiat działań mających zapewnić 
wystarczające środki finansowe na dostosowanie do końca 2006 roku 
domów pomocy społecznej do wymaganych przepisami standardów. 

 
 
11. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niŜ 
jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy: 
 

art. 19 pkt 11 
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Opis realizacji: 
 
W latach 2006-2008 planuje się utworzenie wielofunkcyjnych mieszkań 
chronionych dla róŜnych kategorii klientów, takŜe dla wychowanków 
opuszczających zastępcze formy opieki rodzinnej i placówki opiekuńczo-
wychowawcze, dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, dla 
pragnących się usamodzielnić osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców 
domów pomocy społecznej. Ustalenie profilu mieszkań uzaleŜnione będzie od 
rodzaju zamieszkujących tam osób i będzie moŜliwe po przeprowadzeniu 
szczegółowego rozpoznania potrzeb w tym zakresie. Lokale na utworzenie 
takich mieszkań moŜna będzie pozyskiwać w róŜny sposób, mogą to być 
zasoby własne Powiatu lub lokale wynajęte od innych podmiotów. Istotą 
dobrego funkcjonowania takich mieszkań jest ich usytuowanie na terenie 
aglomeracji miejskiej, co ułatwi proces treningu Ŝyciowego i zawodowego 
poprzez ułatwioną dostępność i bliskość szkół, zakładów pracy i innych 
niezbędnych instytucji. 
 
 
12. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. 
 

art. 19 pkt 12 
 
Opis realizacji: 
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa przy Powiatowym Centrum 
Pomowcy Rodzinie w Myślenicach rozpoczął swoja pełną działalność  
1 października 2005 roku. W roku 2005 moŜna było wyróŜnić dwa etapy 
działalności placówki:  
 
Etap I - Przygotowanie:  
od 1 kwietnia 2005 do 30 września 2005 
 
Cele i Zadania; 
Cel: Przygotowanie do działalności placówki, której celem będzie wspieranie 
osób (mieszkańców powiatu myślenickiego) przeŜywających róŜnego typu 
kryzysy. 
Zadania: 
1. Nawiązanie współpracy z działającymi juŜ w województwie małopolskim 
Ośrodkami Interwencji Kryzysowej  
2. Nawiązanie współpracy z Instytutem Psychologii Stosowanej UJ 
3. Nawiązanie współpracy ze wszystkimi placówkami pomocowymi oraz 
edukacyjnymi w powiecie myślenickim. 
 
Zadanie to zostało wykonane. Nawiązano współpracę ze Szpitalami: 
Powiatowym w Myślenicach, Neuropsychiatrycznym im. Babińskiego  
w Krakowie, Kliniką Psychiatryczną w Krakowie, Powiatowymi i Gminnymi 
Oddziałami Ratunkowymi, Policją, StraŜą PoŜarną, Sądem Rejonowym, 
Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Powiatowym Urzędem Pracy, 
Placówkami Oświatowymi, Gminnymi i Miejskimi Ośrodkami Pomocy 
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Społecznej, Grupami AA, Wspólnotami Religijnymi, oraz z WyŜszymi 
Uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim (Instytutem Psychologii 
Stosowanej – patronat), WyŜszą Szkołą Filozoficzno-Pedagogiczną 
„Ignacjanum”, Fundacjami i Stowarzyszeniami  
 
4. Przygotowanie struktury Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa: 
    a) Interwencja: Opracowanie planu pracy, pozyskiwanie 
 współpracowników, tworzenie banku danych 
    b) Poradnictwo: organizowanie pracy psychologa, prawnika, psychiatry, 
 pedagoga, pracownika socjalnego, księdza 
5. Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji inaugurującej działalność 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w celu przybliŜenia 
społeczności lokalnej idei interwencji kryzysowej. Inauguracyjny wykład 
wygłosił dr Piotr Passowicz Pracownik Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. 
Wśród zaproszonych gości obecny był Starosta Powiatu Myślenickiego 
 
Etap II - Działalność Interwencyjna i Poradnictwo:  
 
od 1 października 2005 do 31 grudnia 2005 
Czas pracy placówki:  
1. Interwencja: od wtorku – do czwartku 9.00 – 14.00 
2. Poradnictwo dyŜury specjalistów: co dwa tygodnie poniedziałek od 16.00 – 
20.00. 
3. W dniu 27 października zorganizowano I. konferencję z cyklu „ Budowanie 
sieci wsparcia”, której celem było rozpoczęcie współpracy miedzy placówkami 
pomocowymi w powiecie słuŜącej poprawie jakości świadczonych usług dla 
mieszkańców. Konferencja zapoczątkowała cykl spotkań kontynuowanych w 
roku 2006. 
4. Uruchomienie hostelu OIK dla ofiar przemocy i osób doświadczających 
kryzysu w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sułkowicach 
(grudzień 2005 r.). 
 
Podsumowanie:  
Od1 października 2005 do 31 grudnia 2005 z oferty Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej (Interwencja i Poradnictwo) skorzystało około 150 osób. 
Między kwietniem 2005 a grudniem 2005 zorganizowano dwie konferencje. 
Przeprowadzono szereg spotkań i nawiązano współpracę z placówkami 
pomocowymi powiatu myślenickiego i małopolski. 
W listopadzie i grudniu wyremontowano, wyposaŜono i przygotowano do 
uŜytku hostel OIK w Sułkowicach. 
 
Na realizację zadania powiat myślenicki pierwotnie przeznaczył w roku 2005 
kwotę 25 000 zł. W wyniku podjętych przez PCPR starań uzyskano z rezerwy 
budŜetu państwa dodatkową kwotę w wysokości kolejnych 25 000 zł  
z przeznaczeniem na uruchomienie i wyposaŜenie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej i Poradnictwa oraz wchodzącego w jego strukturę hostelu dla 
ofiar przemocy i osób doświadczających kryzysu. Łączna kwota wydatkowana 
ostatecznie na realizację zadania wyniosła w 2005 roku 64 637 zł. 
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13. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach: 
 

art. 19 pkt. 13 
 
- informowanie mieszkańców oraz organizacji pozarządowych  

o przysługujących prawach i uprawnieniach poprzez publikacje prasowe, 
audycje radiowe i telewizyjne oraz punkty informacyjne, 

- udział w naradach, konferencjach, sesjach Rad i posiedzeniach zarządów 
powiatu, gmin, komisjach celem przekazania informacji dot. pomocy 
społecznej. 

 
Opis realizacji: 
  
a) Na bieŜąco udziela się codziennie informacji oraz porad mieszkańcom 

powiatu (bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail). 
b) W gazecie lokalnej oraz w dziennikach o zasięgu regionalnym, a takŜe  

w internecie (BIP), organizacje pozarządowe i mieszkańcy, są informowani 
na bieŜąco o przysługujących prawach i uprawnieniach z zakresu 
działalności PCPR oraz o wszelkich nowych zadaniach, formach wsparcia 
i pomocy oferowanych naszym klientom przez Powiat. 

c) O realizacji zadań na bieŜąco informowani są Radni Powiatu i Gmin, oraz 
członkowie Zarządu oraz róŜnych Komisji Rady Powiatu.  

 
 
14. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej  
z terenu powiatu: 

art. 19 pkt. 14 
 
- tworzenie warunków umoŜliwiających dokształcanie kadry, w tym 

finansowanie szkoleń, 
- wymiana krajowa i międzynarodowa doświadczeń w zakresie 

rozwiązywania problemów społecznych.  
 
Opis realizacji: 
 

Ze względu na brak środków finansowych nie prowadzono i nie finansowano 
szkoleń kadr pomocy społecznej naszego powiatu. Nie skorzystano takŜe  
z licznych zaproszeń na konferencje i sympozja międzynarodowe oraz 
krajowe. Jedyną formą, jaką realizowano w ramach w/w zadania było 
dofinansowanie przez PCPR dokształcania swoich pracowników w zakresie 
zaocznych kierunkowych studiów licencjackich oraz szkolenia dla 
pracowników DPS finansowane z budŜetów tych jednostek. 
 
 
15. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu:  
 

art. 19 pkt. 15 
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Opis realizacji: 
 

Zadanie jest realizowane w sposób ciągły i na bieŜąco – chociaŜ w skromnym 
zakresie. Udzielanie porad dotyczących zagadnień metodycznych 
kierownikom i pracownikom socjalnym, realizujących zadania z zakresu 
pomocy społecznej trwa nieprzerwanie.   
Ilość porad w trudnych sprawach dot. pracy socjalnej oceniana jest na kilka 
miesięcznie i obejmuje takie zagadnienia jak: 
- Udzielanie instruktaŜu o charakterze merytorycznym w zakresie zasad, 

trybu oraz sposobu udzielania świadczeń z pomocy społecznej, 
- udzielanie instruktaŜu o charakterze formalno – prawnym w zakresie 

wydawanych decyzji administracyjnych, 
- organizowanie cyklicznych spotkań z pracownikami celem wymiany 

doświadczeń w zakresie organizowania pomocy osobom i rodzinom w 
kryzysie, 

- udzielanie informacji Ośrodkom Pomocy Społecznej i pracownikom 
socjalnym (takŜe DPS) o zmianach przepisów prawnych regulujących tryb 
i zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, 

- przekazywanie informacji o nowych aspektach pracy socjalnej dla 
róŜnych kategorii klientów pojawiających się w systemie pomocy 
społecznej. 

 
 
16. Prowadzenie sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej 
właściwemu wojewodzie, równieŜ w wersji elektronicznej,  
z zastosowaniem systemu informatycznego: 
 

art. 19 pkt 17 
 
Opis realizacji: 
 
W roku 2005 PCPR rozpoczął intensywne wdraŜanie wieloelementowego 
Systemu Informatycznego ”POMOST”. W tym celu podpisano umowę  
z Urzędem Wojewódzkim i przyjęto sprzęt komputerowy wraz  
z oprogramowaniem sfinansowany przez Unię Europejska w ramach 
programu PHARE. Jest to system sprawozdawczo-analityczno-statystyczny, 
który słuŜy bezpośredniemu i szybkiemu przekazywaniu danych do 
Wojewody i Ministerstwa Polityki Społecznej. 
 
 
17. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi: 
 

art. 20 pkt 1 oraz art. 112 ust. 8 
(zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat) 

 
- weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do ŚDS  

oraz ustalanie odpłatności za pobyt, 
- wydawanie decyzji kierujących do ŚDS, 
- zapewnianie kadry o odpowiednich kwalifikacjach zatrudnionej w ŚDS, 
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- kontrola funkcjonowania ŚDS, 
- uczestnictwo przy planowaniu budŜetu ŚDS przez skarbnika powiatu, 

organizację prowadzącą placówkę i kierownika placówki, 
 
Opis realizacji: 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach istnieje od 2001 roku i jest 
jedynym dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi na terenie naszego powiatu. Jest on prowadzony na zlecenie 
Powiatu przez - wyłonione w drodze konkursu - Stowarzyszenie 
Wspomagania Osób Niepełnosprawnych ”KOLONIA” w Harbutowicach. Od 
listopada 2005 roku wojewoda małopolski zwiększył liczbę dotowanych 
miejsc z 24 do 39, co pozwoliło na uruchomienie filii tej placówki w Lubniu 
dla 15 osób.  
W 2005 roku z usług ŚDS w Sułkowicach korzystało 27 osób, a z usług 
nowoutworzonej filii w Lubniu 13 osób. 
Wysokość miesięcznej dotacji na jedno miejsce w ŚDS wynosiła 710,60 zł. 
 
Całkowity koszt funkcjonowania placówki wyniósł:  240.985 zł,  
 
w tym środki:  
- z dotacji Wojewody:   235.983 zł 
- własne Stowarzyszenia:      5.002 zł 
 
 
18. Ustalanie, zwalnianie lub odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, którą winni 
wnosić rodzice, do wysokości miesięcznej pomocy pienięŜnej na 
częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w tej 
rodzinie: 

art. 79. 
Opis realizacji: 
 
Przez cały rok trwały działania mające na celu obciąŜenie odpłatnością 
rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych.  
Prowadzono postępowanie w 72 sprawach dotyczących odpłatności rodziców. 
Wydano łącznie 58 decyzji (47 decyzji o czasowym całkowitym zwolnieniu  
z odpłatności ze względu na trudną sytuację materialną, rodzinną i Ŝyciową 
stron, 6 decyzji obciąŜających rodzica biologicznego, 3 decyzje o uchyleniu 
wcześniejszych decyzji i 2 decyzje w sprawie umorzenia postępowania). 
 
 
19. Ustalanie, zwalnianie lub odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
którą winni ponosić rodzice dziecka lub inne osoby zobowiązane, do 
wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka 
umieszczonego w tej placówce: 
 

art. 81. 
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Opis realizacji: 
 
Przez cały rok trwały działania mające na celu obciąŜenie odpłatnością 
rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo 
– wychowawczych.  
Prowadzono postępowanie w 31 sprawach dotyczących odpłatności rodziców. 
Wydano łącznie 33 decyzje (27 decyzji o czasowym, całkowitym zwolnieniu  
z odpłatności ze względu na trudną sytuację materialną, rodzinną i Ŝyciową 
stron, 2 decyzje o uchyleniu wcześniejszych decyzji i 4 decyzje w sprawie 
umorzenia postępowania. 
 
RównieŜ przez cały rok trwały działania mające na celu obciąŜenie 
odpłatnością rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w RDDz. 
Prowadzono postępowanie w 5 sprawach. Wydano łącznie 5 decyzji  
o czasowym, całkowitym zwolnieniu z ponoszenia odpłatności ze względu na 
trudną sytuację materialną, rodzinną i Ŝyciową stron. 
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II. Zadania  określone  ustawą  o  rehabilitacji  zawodowej 
    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 
 
A.  Rehabilitacja społeczna: 
( art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 25 czerwca  
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 
finansowane ze środków PFRON) 
 
- Opracowywanie i realizacja, zgodnych ze strategią dotyczącą 

rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej  
i przestrzegania praw tych osób oraz współpraca z instytucjami 
administracji rządowej i samorządowej w ich opracowywaniu i realizacji. 

- Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii 
Zajęciowej oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem. 

- Dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
w turnusach rehabilitacyjnych. 

- Dofinansowanie likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych. 

- Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych 
przepisów. 

- Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób 
niepełnosprawnych na wnioski osób prawnych lub jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej  
tych osób. 

- Opracowanie i przedstawienie planów zadań i informacji z prowadzonej 
na rzecz osób niepełnosprawnych działalności oraz ich udostępnianie na 
potrzeby samorządu województwa. 

- Współpraca z Powiatową Społeczną Radą d/s Osób Niepełnosprawnych. 
 

• Ogółem z dofinansowania w wysokości 2 015 018,00 zł skorzystało  
2 821 osób. 

 
B.  Rehabilitacja zawodowa: 
 
- Udzielanie poŜyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków 

PFRON (art. 12). 
- Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu 

bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej 
przez osobę niepełnosprawną prowadzącą taką działalność albo własne 
lub dzierŜawione gospodarstwo rolne (art. 13): 

- Refundacja wyposaŜenia stanowisk pracy, wynagrodzeń i składek ZUS ze 
środków PFRON (art. 26 - przed nowelizacją). 
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- Refundacja kosztów  przystosowania tworzonych lub istniejących 
stanowisk pracy oraz rozpoznania przez słuŜby medycyny pracy potrzeb  
w tym zakresie (art. 26 - po nowelizacji) 

 
• Ogółem z dofinansowania w wysokości 37 343,00 zł skorzystało 

10 osób. 
 
C.  Inne działania podjęte na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców: 
 
 
ad. A Rehabilitacja społeczna: 
 

Podejmowanie działań do wyrabiania zaradności osobistej  
i pobudzania aktywności osób niepełnosprawnych.  

 
Opis realizacji: 
 
 
a) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii 

Zajęciowej oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem. 
 
- Nadzorowanie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez DPS  

w Harbutowicach: 3 sprawy, 
- Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej: 4 sprawy, 
- Nadzorowanie i kontrola działalności warsztatów pod względem realizacji 

programu rehabilitacji: 4 sprawy, 
- Pomoc merytoryczna i organizacyjna przy powiększaniu, rozbudowie  

i funkcjonowaniu warsztatów: 1 sprawa, 
- Nadzorowanie i kontrola działalności warsztatów pod względem 

wydatkowania środków, realizacji planu finansowego (kwartalnie, 
półrocznie, rocznie) i budŜetu ustalonego ze środków PFRON: 4 sprawy, 

- Naliczanie i wypłaty dofinansowania na funkcjonowanie warsztatów ze 
środków PFRON: 5 spraw, 

- Promocja działalności warsztatów w mediach lokalnych: 1 sprawa. 
 

• Liczba miejsc funkcjonujących w Warsztatach Terapii Zajęciowej  
w Harbutowicach do końca listopada 2005 r. wynosiła 65 (13 
pracowni). 

• Od m-ca grudnia 2005 roku nastąpiło zwiększenie liczby miejsc 
funkcjonujących w WTZ o 25 – poprzez utworzenie filii  
w Dobczycach, a liczba pracowni wzrosła o 4. 
Obecnie WTZ dysponują 90 miejscami i 17 pracowniami, w tym: 43 
miejsca w Harbutowicach (8 pracowni), 28 miejsc w Myślenicach (5 
pracowni) i 19 miejsc w Dobczycach (4 pracownie). 

• Liczba uczestników korzystających z prowadzonych przez WTZ  
w 2005 roku zajęć: 92 osoby. 

• Ogólna kwota wykorzystana na dofinansowanie zadania wyniosła: 
1 023 468,00 zł. 
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W wyniku rosnących potrzeb środowiska lokalnego konieczne stało się dalsze 
zwiększenie liczby uczestników WTZ, aby z moŜliwości terapii mogli 
korzystać równieŜ mieszkańcy gmin połoŜonych na wschód i południe od 
Myślenic.  
W istniejących warunkach lokalowych zwiększenie liczby uczestników filii  
w Myślenicach nie było moŜliwe. Dlatego, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 18 
sierpnia 2005 zwiększony został budŜet WTZ w stopniu pozwalającym na 
przygotowanie i utworzenie (w oparciu o wniosek dyrektora DPS  
w Harbutowicach złoŜony do PCPR w dniu 29 sierpnia 2005 r.) nowych 
pracowni (filii WTZ) w będących własnością powiatu pomieszczeniach 
Internatu Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 20 w Dobczycach. Dzięki 
zwiększonemu na ten cel budŜetowi, przeprowadzony został remont  
i adaptacja uŜyczonych przez Powiat pomieszczeń. Niezbędne na adaptację  
i wyposaŜenie środki w wysokości 187 753,87 zł pochodziły w całości  
z PFRON.  
Koszt dokumentacji technicznej oraz uzgodnień branŜowych, w wysokości  
4 636,00 zł, pokryło Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych 
KOLONIA w Harbutowicach. 
  
b) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych: 
 

- ubieganie się o dofinansowanie do uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,  
- (razem 344 sprawy) 

- udzielanie informacji o organizowanych turnusach, wydawanie 
wniosków i formularzy, - (udzielenie informacji ok. 500 osobom) 

- przyjmowanie i kontrola prawidłowości składanych wniosków,  
- (344 sprawy ) 

- naliczanie i wypłata dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych  
– (315 spraw) 

- przyjmowanie i kontrola sprawozdań organizatorów o przebiegu 
turnusów - (315 spraw.) 

- kontrola organizacji i przebiegu turnusów podczas ich trwania  
– (0 spraw) 

- promocja i opracowywanie informacji na temat moŜliwości 
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w mediach lokalnych  
– (3 sprawy ) 

 
• Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania do turnusów: 302. 
• Ogólna kwota wykorzystana na dofinansowanie dla uczestników 

turnusów wyniosła: 168 586,00 zł. 
 
c) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych dla osób indywidualnych (258 spraw): 
 
Działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności 
poprzez wdraŜanie programów likwidacji barier utrudniających osobom 
niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. 
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- dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych – (258 złoŜonych wniosków) 
- udzielanie informacji i wydawanie wniosków o usunięcie barier  

– (udzielenie inf. ok. 800 osobom) 
- przyjmowanie i kontrola prawidłowości składanych wniosków  

– (258 spraw) 
- kwalifikowanie wniosków do realizacji na podstawie przeprowadzonych 

wizji lokalnych u wnioskodawców – (24 sprawy) 
- prowadzenie negocjacji dotyczących zakresu prac budowlanych, 

architektonicznych i innych oraz wysokości dofinansowania  
– (24 sprawy) 

- przygotowywanie i ocena kosztorysów, umów z wykonawcami prac 
budowlanych i innych – (23 sprawy) 

- kontrola przebiegu realizacji prac poprzez wizje lokalne i kontrolę 
dokumentów -(137 spraw)  

- naliczanie i wypłata dofinansowania: (136 spraw) 
 

• Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania likwidacji  
barier: 136 
W tym:  
- barier architektonicznych – 23 osoby, na kwotę 322 357,00 zł. 
- barier w komunikowaniu się i technicznych – 113 osób, na kwotę 
187257,00 zł. 

• Ogółem wysokość kwoty wykorzystanej na dofinansowanie dla 
niepełnosprawnych wyniosła: 509 614,00 zł.  

 
d) Działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności 

poprzez dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze.  

 
- udzielanie informacji (takŜe w prasie lokalnej) o zasadach 

dofinansowania zaopatrzenia osób w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze. (udzielenie inf. ok. 550 osobom) 

- przyjmowanie, rozpatrywanie, przyznawanie i rozliczanie wystąpień  
o dofinansowanie za środków PFRON do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych: ( 380 spraw ) 

 
• Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania w ramach zadania: 

291 
• Ogólna wysokość kwoty wykorzystanej na dofinansowanie dla osób 

niepełnosprawnych: 272 997,00 zł. 
( W tym: 55 dzieci na kwotę 45 007,00 zł., 236 dorosłych na kwotę  
227 990,00 zł.) 
 

e) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych: (12 wniosków złoŜonych) 
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Działania zmierzające do odnowy i doskonalenia sił psychofizycznych, 
wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej oraz 
akceptacji siebie w społeczeństwie.  
 
- dofinansowywanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych ( 9 wniosków dofinansowano ) 
- udzielanie inf. i wydawanie wniosków na w/w dofinansowanie  

(30 spraw) 
- przyjmowanie i kontrola prawidłowości składanych wniosków  

(12 spraw) 
- kwalifikowanie wniosków do realizacji na podstawie kontroli 

dokumentów (12 spraw) 
- przygotowywanie umów, wypłata dofinansowania ( 9 spraw) 

 
Wśród wnioskodawców, którzy skorzystali z dofinansowania były 
następujące podmioty: 
 
1. Ośrodek Kultury w Sułkowicach,  
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nadzieja”  

w StróŜy,  
3. Myślenickim Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach, 
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Krzczonów” w 

Krzczonowie. 
 

• Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania w ramach zadania: 
ok. 2000. 

• ogółem wysokość kwoty wykorzystanej na dofinansowanie dla osób 
niepełnosprawnych w ramach tego zadania: 40 353,00 zł. ( w tym 
dzieci i młodzieŜ - 5 wniosków na kwotę 2 014,00 zł) 

 
f) Opracowanie i realizacja, zgodnego ze strategią rozwoju województwa, 

powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 

W roku 2005 kontynuowano realizacje przyjętego w roku 2004 
Samorządowego Programu Działań Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2004-2008. Wśród celów i zadań 
wymienionych w Programie, które udało się zrealizować są równieŜ 
zadania wymienione w niniejszym sprawozdaniu. 

 
g) Prowadzenie działań mających na celu uczenie i rozwijanie u osób 

niepełnosprawnych umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych  
i rekreacyjnych:  

 
Tradycyjnie zorganizowano (w czerwcu) kolejną imprezę integracyjną 
dla osób niepełnosprawnych powiatu myślenickiego i ich rodzin, pod 
nazwą VI Myślenickie Spotkania Integracyjne AD 2005. Udział w tej 
imprezie wzięło ponad 300 osób z terenu całego Powiatu.  
O Spotkaniach szeroko informowały lokalne gazety. Patronat medialny 



Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach 

- 24 - 

nad przedsięwzięciem objął tradycyjnie Dziennik Polski i TVP3. 
Znaczną część kosztów imprezy pokryto ze środków pozyskanych przez 
PCPR od sponsorów, w tym 1 000 zł otrzymano od SCANDINAVIAN 
TOBACCO S.A., a 2 000 zł wyasygnował powiat myślenicki. 

 
h) opracowywanie i wydawanie publikacji dotyczących osób 

niepełnosprawnych: 
 

W 2005 roku kontynuowano współpracę z redakcją Gazety 
Myślenickiej i Dziennika Polskiego i realizowano na jej łamach stałą 
akcję informacyjną. Na stronie internetowej Powiatu uruchomiono 
takŜe – na bieŜąco aktualizowany – link dla osób niepełnosprawnych 
zawierający informacje o rodzajach i formach wsparcia udzielanych 
osobom niepełnosprawnym przez Powiat i PCPR; umoŜliwiający 
pobranie wzorów druków wniosków i dokumentów niezbędnych dla 
załatwienia kaŜdej konkretnej sprawy. 

 
i) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na 

rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej  
i zawodowej osób niepełnosprawnych: (9 spraw)  

j) Współpraca z innymi jednostkami samorządu powiatowego oraz 
samorządami gminnymi w sprawach rehabilitacji społecznej:  
(8 spraw) 

k) Sporządzanie wniosków i planów finansowych PFRON oraz innych 
jednostek: (4 sprawy) 

l) Koordynacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych 
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty: (10 spraw) 

 
ad. B. Rehabilitacja zawodowa: 

 
Pomoc w uzyskaniu i utrzymaniu odpowiedniego zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 
 
(Uwaga: zadania Starosty Myślenickiego określone w art. 12, 13, 26 ustawy  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
realizowane były do końca 2005 roku na podstawie porozumienia z nim zawartego.) 

 
Opis realizacji: 
 
a) Prowadzenie działalności z zakresu udzielania i umarzania poŜyczek ze 

środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej 
(art. 12): 

• udzielanie osobom niepełnosprawnym poŜyczek na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej albo rolniczej: (0 spraw) 

- udzielanie informacji o zasadach udzielania poŜyczek: (4 sprawy) 
- przyjmowanie i kontrola prawidłowości składanych wniosków:  

(1 sprawa) 
- prowadzenie negocjacji z wnioskodawcami dot. wysokości udzielanej 

poŜyczki: (1 sprawa) 
- przygotowywanie umów dla poŜyczkobiorców: (0 spraw) 
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- bieŜąca obsługa spłat rat i odsetek poŜyczki: (2 sprawy) 
- kontrola przebiegu realizacji poŜyczki poprzez przeprowadzanie wizji  

i kontroli dokumentów, faktur oraz narzędzi i urządzeń  
u poŜyczkobiorcy: (0 spraw) 

 
► Liczba osób, które skorzystały ze środków w tym zakresie: 0. 
► Ogólna wysokość środków przyznanych w ramach poŜyczek: 0 zł. 
 

• umarzanie osobom niepełnosprawnym poŜyczek na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej albo rolniczej: 

 
- udzielanie informacji o zasadach umarzania poŜyczek: (2 sprawy) 
- przyjmowanie i kontrola prawidłowości składanych wniosków:  

(2 sprawy) 
- przygotowanie decyzji dot. umorzenia poŜyczki oraz określenie kwot 

umorzonych poŜyczek (2 sprawy) 
- kontrola przebiegu spłaty poŜyczki poprzez prowadzenie kontroli 

dokumentów i urządzeń zakupionych przez poŜyczkobiorcę: (2 spraw) 
 

b) Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu 
bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej 
przez osobę niepełnosprawną prowadzącą taką działalność albo własne 
lub dzierŜawione gospodarstwo rolne (art. 13):  
- całkowity brak wniosków o dofinansowanie. 
 

► Liczba osób, które chciały skorzystać z dofinansowania:  0. 
► Ogólna wysokość kwoty wykorzystanej na dofinansowanie: 0 zł. 

 
c) Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób 

niepełnosprawnych poprzez nadzorowanie umów z pracodawcami tych 
osób w zakresie kosztów zatrudnienia oraz dostosowania stanowisk 
pracy (art. 26): 

 
• Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na 

organizację nowych*) lub przystosowanie tworzonych lub istniejących 
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub 
poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych 
do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy: 

- udzielanie informacji, przyjmowanie i kontrola prawidłowości 
składanych wniosków: (0 spraw) 

- prowadzenie negocjacji i przygotowywanie umów dla wnioskodawców: 
(0 spraw) 

- bieŜąca obsługa oraz kontrola realizacji umów (kontrola dokumentów 
dotyczy: listy płac, składki ZUS, wypłaty i naliczania refundacji 
kosztów za utworzone stanowiska, i wypłatę wynagrodzeń oraz składki 
ZUS) co drugi miesiąc: (0 spraw) 

- prowadzenie na bieŜąco kontroli u pracodawców dotyczących 
prowadzonych refundacji: (0 spraw) 
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► Liczba osób, które otrzymały pracę w związku z dofinansowaniem nowych 
     stanowisk pracy:  0. 
► Ogólna wysokość kwoty wykorzystanej na dofinansowanie: 36 888,00 zł. 

 
• Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na 

wynagrodzenia osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub 
poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu oraz składki 
na ubezpieczenie społeczne (dot. takŜe umów przejętych przez powiat  
i podpisanych przed rokiem 1999 przez WOZiRON): 

- bieŜąca obsługa oraz kontrola realizacji umów (kontrola stosownych 
dokumentów): dla 9 stanowisk, 

- wypłata i naliczanie refundacji w ramach zwrotu kosztów: dla 9 
stanowisk. 

 
►   Liczba osób (stanowisk), dla których przekazywano dofinansowanie: 9. 
      (W tym: w ramach nowych umów 0 osób, w ramach starych umów  
      9 osób), 
► Ogólna wysokość kwoty refundacji wynagrodzeń i składek ZUS:  
       36 888,00 zł. 
       (W tym: w ramach nowych umów 0,00 zł., w ramach starych umów  
       36 888,00 zł). 
 
*) UWAGA! W związku z nowelizacją art. 26 ustawy o rehabilitacji, od 1 
lutego 2003 r. pracodawcy mogą ubiegać się w powiecie jedynie o zwrot 
kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub 
istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (stosownie do 
potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności) oraz kosztów rozpoznania 
przez słuŜby medycyny pracy tych potrzeb. Spowodowało to całkowity brak 
napływu wniosków o dofinansowanie. 
Powiat nie podpisuje juŜ nowych umów przyznających zwrot kosztów 
wynagrodzeń i składek ZUS poniesionych przez pracodawcę w związku 
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nadal realizowane są jedynie 
refundacje na podstawie niewygasłych umów zawartych przed nowelizacją 
ustawy. 
 

d) Współpraca z innymi jednostkami samorządu powiatowego oraz 
samorządów gminnych w sprawach rehabilitacji zawodowej  
a szczególnie udzielania dofinansowania lub refundacji: (1 sprawa). 

e) Prowadzenie i przechowywanie rejestru spraw i dokumentacji 
dotyczącej rehabilitacji zawodowej: (1 sprawa). 

f) Popularyzacja usług w zakresie rehabilitacji zawodowej: (2 sprawy - 
media). 

g) Sporządzanie wniosków do planów finansowych PFRON oraz innych 
jednostek: (4 sprawy) 

h) Koordynacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych 
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty: (1 sprawa) 

i) Realizacja innych zadań wynikających z Ustawy o rehabilitacji 
niepełnosprawnych: (1 sprawa). 
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► Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika 
  powiatowego urzędu pracy dla 1 osoby w wysokości 455,00 złotych.  
 

-  Całkowita wysokość środków PFRON wykorzystanych na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej wyniosła:  

2 052 361,00 zł. 
 

- Ilość osób objętych dofinansowaniem bezpośrednim lub pośrednim: 
około 2 857. 

 
ad. C. Inne działania podjęte na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców: 
 

Opis realizacji: 
 

a) W 2005 roku, powiat myślenicki przystąpił do realizacji programu PFRON 
pn. "Program Wyrównywania RóŜnic Między Regionami". Wartość projektu 
wyniosła 1 009 344,52 zł, a wysokość uzyskanego dofinansowania z PFRON 
616 965,90 zł. 
 

W wyniku przygotowanego przez PCPR wniosku zrealizowano następujące 
projekty: 
 

Kwota wydatkowana na realizację programu Nazwa Beneficjenta Nazwa obszaru 

środki własne 
Beneficjenta 

środki  
z PFRON 

ogółem 

SP ZOZ w 
Myślenicach 

ul. Szpitalna 2,  
32-400 Myślenice 

Obszar B – likwidacja barier 
w poruszaniu się – budowa 

windy dla Oddziału 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 
oraz modernizacja windy w 

Budynku Głównym 

226 420,22 150 000,00 376 420,22 

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Sieprawiu 

Obszar C – wyposaŜenie 
miejsca pracy dla osoby 

niepełnosprawnej - 
bibliotekarz 

0 21 285,40 21 285,40 

Fabryka Mebli „Ryś” 
32-422 Krzywaczka 

487 

Obszar C – wyposaŜenie 9 
miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych 

62 764,00 140 000,00 202 764,00 

Polskie 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 
Umysłowym  

Koło w Myślenicach 

Obszar D – likwidacja barier 
transportowych – zakup 

mikrobusu  
9-cio miejscowego do 

przewozu osób 
niepełnosprawnych 

22 234,50 66 703,50 88 938,00 

Gmina Siepraw Obszar D – likwidacja barier 
transportowych – zakup 

mikrobusu  
9-cio miejscowego do 

przewozu osób 
niepełnosprawnych 

29 659,90 88 977,00 118 636,90 

Gmina Wiśniowa Obszar D – likwidacja barier 
transportowych – zakup 

autobusu do przewozu osób 
niepełnosprawnych 

51 300,00 150 000,00 201 300,00 

 
RAZEM 

 
392 378,62 

 
616 965,90 

 
1 009 344,52 
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b) Niezwykle istotnym przedsięwzięciem zrealizowanym przez powiat 
myślenicki na rzecz osób niepełnosprawnych było wybudowanie windy 
przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 5. 
Od stycznia bieŜącego roku budynek ten jest dostępny dla wszystkich osób 
niepełnosprawnych, takŜe dla poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Cała inwestycja kosztowała 233 630 złotych, z czego 133 630 zł pokrył 
Powiat, a pozostałą kwotę w wysokości 100 000 zł pozyskano z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 
 
To bardzo waŜna inwestycja, o którą zabiegaliśmy od kilku lat. W budynku 
przy ul. Kazimierza usytuowane są prawie wszystkie najwaŜniejsze instytucje 
pomocowe obsługujące i wspierające osoby niepełnosprawne z tereny 
powiatu myślenickiego. Taka zresztą była koncepcja, aby te osoby mogły 
załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu bez konieczności wędrowania 
po całym mieście. Dzięki windzie osoby niepełnosprawne mogą bez przeszkód 
dotrzeć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności, Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia, 
Wydziału Edukacji, a co najwaŜniejsze – winda słuŜy Warsztatom Terapii 
Zajęciowej znajdującym się w przyziemiach budynku. Wejście do windy 
znajduje się z tyłu budynku bezpośrednio przy znajdującym się tam 
parkingu i jest odpowiednio oznakowane. 
Na wiosnę 2006 roku planuje się wydzielenie i oznakowanie przy budynku 
dwóch miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych kierowców. Przy 
parkingu powstanie takŜe niewielki ogródek rekreacyjny, którego 
gospodarzem będą Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
 
Łącznie wysokość wszystkich środków finansowych PFRON wydatkowanych 
przez Powiat lub za jego pośrednictwem na rzecz jego niepełnosprawnych 
mieszkańców w 2005 roku wyniosła:  

2 769 326,90 zł. 
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Podsumowanie i bilans potrzeb z zakresu pomocy społecznej. 
 
  Jak wynika z powyŜszego sprawozdania, spośród najistotniejszych zadań 
ustawowych z zakresu pomocy społecznej, Powiat Myślenicki realizuje juŜ 
znaczną większość z nich. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe niektóre z tych zadań 
realizowane są w ograniczonym zakresie. Przyczyną tego stanu są m.in. 
niedostatki środków finansowych oraz niewystarczające zasoby lokalowe  
i kadrowe. 

Istotne potrzeby i problemy z zakresu pomocy społecznej Naszego 
Powiatu, sygnalizowane od lat przez PCPR, nadal oczekują na szczególną 
uwagę naszego Samorządu i troskę Wysokiej Rady. Wśród nich 
uwzględnienie środków finansowych, potrzeb kadrowych i lokalowych na 
realizację takich zadań własnych Powiatu z zakresu ustawy o pomocy 
społecznej, jak: 
 
a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin 

naturalnych i zastępczych, a takŜe terapii rodzinnej (art. 19 pkt 2)  
– niewystarczająca wysokość środków, brak warunków lokalowych; 

b) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 
ponadgminnym o określonym standardzie (art. 19 pkt 10)  
– niewystarczające środki na bieŜące funkcjonowanie oraz brak 
środków na zatrudnienie odpowiedniej kadry (standardy), a takŜe 
brak środków na wykonanie koniecznych inwestycji z zakresu 
przepisów o ochronie przeciwpoŜarowej; 

c) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niŜ jednej 
gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy (art.19 pkt 11) 
 - brak środków i moŜliwości lokalowych; 

d) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i poradnictwa (art. 19 pkt 
12) – brak warunków lokalowych, potrzeba zwiększenia środków na 
bieŜące funkcjonowanie; 

e) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu 
powiatu (art. 19 pkt 14) – niewystarczające środki; 

f) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym 
zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników (art.19 pkt 19)  
– niewystarczające środki finansowe (brak etatów i środków na 
regulacje płac, awanse, nagrody oraz niedostateczne warunki 
lokalowe przy znacznym wzroście realizowanych i nadzorowanych 
zadań; 

g) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu 
wojewodzie, równieŜ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 
informatycznego (art.19 pkt 17) – niedostateczna wysokość środków na 
pokrycie obsługi i konserwacji sprzętu informatycznego przez 
specjalistę; 

h) udzielanie rodzinie małoletniego umieszczonego w rodzinie zastępczej 
albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej odpowiedniej pomocy  
i składanie sądowi opiekuńczemu sprawozdania z dotyczącego sytuacji 
rodziny i udzielanej pomocy (art. 46 ust. 4 uops oraz art. 109 § 4 kro)  
– braki kadrowe i finansowe; 
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i) sprawowanie przez PCPR nadzoru nad działalnością rodzinnej opieki 
zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, 
oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej (art. 112 ust. 8)  
– niewystarczające zasoby kadrowe uniemoŜliwiające 
przeprowadzanie okresowych kontroli i odpowiedniego nadzoru. 

 
  O powyŜszej sytuacji informowałem wielokrotnie zarówno Radę Powiatu, 
Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Zarząd Powiatu, przy okazji 
omawiania protokołów i zaleceń pokontrolnych Wojewody Małopolskiego, 
sprawozdań rocznych, posiedzeń roboczych Komisji, w trakcie prac nad 
kolejnymi projektami budŜetu Powiatu i w trakcie posiedzeń Zarządu 
Powiatu, a takŜe na łamach gazety lokalnej.  
  Szczegółowy wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Powiatu 
Myślenickiego będzie przedmiotem oddzielnego opracowania i wystąpienia 
dyrektora PCPR, które zostanie przedłoŜone zwyczajowo Radzie i Zarządowi 
Powiatu przy okazji prac nad budŜetem Powiatu na rok 2007. 
 
  Jeśli chodzi o realizację zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wykonywane były 
wszystkie zadania przypisane ustawą do właściwości PCPR lub Starosty,  
z wyjątkiem takich form pomocy, o które niepełnosprawne osoby naszego 
Powiatu lub inne podmioty uprawnione, nigdy w 2005 roku się nie zwracały.  
  Największe niedostatki finansowe, które nie pozwalały na bieŜące 
udzielenie wystarczającego wsparcia wszystkim wnioskodawcom, dotyczyły 
dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych oraz zaopatrzenia  
w przedmioty ortopedyczne. 
  Za istotną naleŜy uznać takŜe potrzebę rozwaŜenia utworzenia na terenie 
Powiatu Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Myślenice, rok 2006. 
 
 
 
*** 


