ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI, ORAZ WYKAZ
POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W
SIEMIATYCZACH - 2006 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jest jednostką organizacyjną powiatu z zakresu pomocy
społecznej. Przy Centrum od 2000 roku funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności-organ Starosty Powiatu, który jako Centrum obsługujemy w zakresie :
księgowym, kadrowym, finansowym. Przy Centrum także od listopada roku ubiegłego istnieje Zespól
Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego, który także jako Centrum obsługujemy w zakresie :
księgowym, kadrowym, finansowym i merytorycznym. Stan zatrudnienia w Centrum, jak w roku
ubiegłym: kierownik, księgowa, pracownik socjalny- stanowisko pracy do spraw pomocy
instytucjonalnej; domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i placówek opiekuńczowychowawczych, poradnictwa specjalistycznego, specjalista pracy z rodziną - stanowisko do spraw
pomocy środowiskowej; opieki nad dzieckiem, rodzin zastępczych oraz pomocy osobom
opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, i interwencji kryzysowej, konsultant do spraw
osób niepełnosprawnych – stanowisko do spraw realizacji zadań wynikających z ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i finansowanych ze środków PFRON ,
oraz stanowisko do obsługi biurowej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Budżet na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na rok budżetowy
2006, wynosił 153.697,00 złotych.
Utrzymanie bieżące biura centrum, związane z funkcjonowaniem i z wykonywaniem pracy, w roku
2006 to w szczególności :
-

płace dla pięciu osób zatrudnionych w centrum i pochodne, oraz dodatkowe wynagrodzenie
roczne za 2005 rok,
wdrożenie podwyżki płac,
nagrody roczne dla pracowników,
odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki bieżące, to:
- czynsz, który obejmuje wszelkie usługi związane z wynajmem pomieszczeń łącznie z
rozmowami telefonicznymi,
- koszty delegacji, oraz szkolenie pracowników,
- badania okresowe lekarskie pracowników, świadczenia pracodawcy wynikające z przepisów
bhp, czyli środki czystości dla pracowników,
- zakup usługi remontowej kserokopiarki,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,

Orzecznictwo prowadzone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest
zadaniem rządowym wynikającym z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, należącym do kompetencji Starosty Powiatu. Plan roczny był w wysokości
59.998,00 złotych, z czego 45.000,00 złotych to dotacja.
Wydatki z powyższych środków to koszty jednego etatu pracownika obsługującego Zespół oraz
dodatek funkcyjny Przewodniczącego Zespołu, oraz pozostałe koszty z przeznaczeniem na
następujące wydatki bieżące:
- koszty umów zleceń z członkami Zespołu,
- czynsz proporcjonalny do zajmowanych pomieszczeń-dwóch,
- świadczenia pracodawcy wynikające z przepisów bhp, czyli środki czystości dla pracownika
oraz badanie lekarskie pracownika,
- koszty delegacji,
- materiały biurowe i wyposażenie,
Orzeczenie wydane przez Zespół służy do celów pozarentowych. Oznacza to, że posiadanie
orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:
•
•
•
•

W zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego
zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń oraz podleganie przywilejom pracowniczym
osób niepełnosprawnych,
W zakresie pomocy społecznej – możliwość korzystania z pomocy świadczonej lub
organizowanej przez pomoc społeczną,
W zakresie rehabilitacji społecznej np. możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej,
Uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,

Osoby powołane do pracy Zespołu w roku 2006 to sześciu lekarzy o specjalizacji: neurolog, pediatra,
laryngolog, okulista, psychiatra, choroby wewnętrzne, a także psycholog, pedagog, doradca
zawodowy, pracownik socjalny.
W roku 2006 przyjęto wniosków do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności od osób
powyżej 16-stego roku życia 493, natomiast wydano orzeczeń dla tychże wnioskodawców 460, z
czego:
• 96 osób zostało zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
• 174 osób zostało zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
• 145 osób zostało zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
• 27 osób nie zaliczono do osób niepełnosprawnych,
• 18 odmowa ustalenia stopnia niepełnosprawności.
Osoby dorosłe które otrzymały orzeczenie to w większości osoby z przedziału wiekowego 60 i
więcej lat – 170 osób, w stosunku do lat ubiegłych orzekane osoby były z przedziału wiekowego 4060 lat, natomiast od lat z ogromną dominacją są to osoby z wykształceniem podstawowym - 224
osób, w stosunku do osób z wykształceniem średnim – 86 osób. Osoby orzekające się to ludzie bez
zatrudnienia – 368 osób, a osób zatrudnionych 47. Także inaczej niż w latach ubiegłych większość
orzekanych osób to mężczyźni – 218, kobiety w liczbie nieznacznie mniejszej – 197.
Rok 2006 w analizie ukazuje iż zaczynamy orzekać osoby starsze powyżej 60-tego roku życia, nie
pracujące, ponieważ są zabezpieczone świadczeniami emerytalnymi, z dominującym wykształceniem
podstawowym i jak wynika do dwóch podstawowych celów: uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego,
bądź ubiegania się o możliwość korzystania z pomocy świadczonej lub organizowanej przez pomoc
społeczną.

Natomiast wniosków do wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci i młodzieży do lat 16stu, przyjęto 161. Wydano orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, dla tychże
wnioskodawców 75. Najliczniejsza grupa dzieci, która została uznana za niepełnosprawne jest z
przedziału wiekowego 8-16 lat, jak w latach ubiegłych, natomiast dominującą przyczyną
niepełnosprawności dzieci z naszego powiatu, są upośledzenia umysłowe – 22 dzieci, z przedziału
wiekowego 8-16 lat – 20 dzieci, o płci męskiej - 16 dzieci. Inne schorzenia powodujące
niepełnosprawność to na równi schorzenia układu nerwowego – 11 dzieci, układu oddechowego – 10
dzieci i innych układów niewyszczególnionych w rozporządzeniu – 10 dzieci. Dominująca płeć dzieci
orzekanych to mężczyżni – 42 dzieci.
Z ogólnej liczby złożonych wniosków, które w Zespole zostały rozpatrzone negatywnie – 86, 36-ciu
przedstawicieli ustawowych złożyło odwołania do wyższej instancji. Dwadzieścia cztery orzeczenia
zostały utrzymane w mocy, dwanaście orzeczeń zostało zmienionych w sposób: całkowity – 6
orzeczeń i częściowy- 6 orzeczeń.
Orzeczenie jest podstawą do przyznania ulg i uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym.
Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem
uprawnionym do jej wydania jest z upoważnienia Starosty, Przewodniczący Zespołu.
Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. W roku 2006 wydano 144 legitymacji na
wydane przez Zespół orzeczenia, oraz 29 legitymacji na orzeczenia wydane przez inne organy
orzecznicze, np. ZUS, KIZ, KRUS, MON, MSWiA.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej i niespokrewnionej jest bezpłatne, ale dzieci
umieszczone w rodzinie otrzymują pomoc finansową. PCPR udziela rodzinie zastępczej pomocy
pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.
Pomoc ta jest uzależniona od wieku oraz stanu zdrowia wychowanka, o czym stanowią przepisy
zawarte w rozporządzeniu w sprawie rodzin zastępczych.
Funkcjonujące na terenie Powiatu Siemiatyckiego rodziny zastępcze to: spokrewnione z dzieckiem
(39), niespokrewnione (1), środki finansowe na wypłacanie świadczeń na pokrycie częściowego
utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, plan roczny w 2006 roku to 608.272,00 złotych.
Centrum przyznaje pomoc dla rodzin zastępczych, na :

-

wypłaty świadczeń dla 40 rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu, na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania 54 dzieci, w łącznej wysokości 317.120,00 złotych,

-

świadczenia jednorazowe dla nowo założonych trzech rodzin zastępczych w wysokości
6.400,00 złotych,

Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu to rodziny zamieszkujące zarówno w
środowisko miejskie – 20 rodzin i wiejskie 20 rodzin. Przeważająca liczba rodzin to rodziny z jednym
dzieckiem w rodzinie – 30 rodzin zastępczych, 7 rodzin z dwójką dzieci, dwie rodziny z trójką dzieci i
jedna z czworgiem rodzeństwa. Rodzice zastępczy to zarówno osoby samotne 19 osób, a także
małżeństwa 21 małżeństw.
Dzieci w rodzinach zastępczych są z przedziału wiekowego 7-13 lat, 27 dzieci i starsze 14-18 lat, 23
dzieci. Z 54 dzieci w rodzinach większością są chłopcy – 28. Dzieci przebywające w rodzinach
zastępczych posiadają także własny dochód, najczęściej jest to renta rodzinna po zmarłym jednym z
rodziców – 9 dzieci, przeciętny dochód to kwota w granicach 201-500 złotych dwanaścioro dzieci i
powyżej 501 złotych dziewięcioro dzieci. W rodzinach przebywa czternaścioro dzieci bez obojgu
rodziców, pełne sieroty.
Osobom kontynuującym naukę PCPR udziela pomocy pieniężnej w wysokości 30% podstawy
miesięcznie po przedłożeniu na początku semestru stosownego zaświadczenia. Pracownicy PCPR-u
pomagają także w wyborze dalszej edukacji, informują o prawach wynikających z przepisów kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, pomagają formułować odpowiednie wnioski, proponują dostępne formy
terapii i pomocy specjalistycznej.
Centrum przyznaje pomoc dla pełnoletnich wychowanków rodzin, na :
-

wypłaty comiesięczne świadczeń dla 38 wychowanków kontynuujących naukę, już
pełnoletnich w wysokości 206.779,00 złotych,

Co najmniej raz w roku pracownik socjalny PCPR dokonuje oceny sytuacji opiekuńczo wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie, stwierdza czy wywiązuje się ona ze swojej funkcji
oraz czy istnieją przesłanki, aby dziecko wróciło do rodziców naturalnych.
Po uzyskaniu pełnoletności w rodzinach zastępczych lub po opuszczeniu placówek opiekuńczowychowawczych, domów pomocy społecznej oraz schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych i
specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych wychowankowie zostają objęci pomocą w
usamodzielnieniu. W tym celu pracownik PCPR opracowuje indywidualny program usamodzielnienia
biorąc pod uwagę możliwości finansowe danej osoby, pomoc ze strony rodziny, predyspozycje
edukacyjne oraz warunki mieszkaniowe a następnie kontroluje jego realizację.
Centrum przyznaje dla wychowanków rodzin, którzy chcą się usamodzielnić, pomoc na :
•

usamodzielnienie w wysokości 300, 200 lub 100% podstawy na polepszenie warunków
mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, podniesienia kwalifikacji
zawodowych, w roku 2006 roku dla dwóch wychowanek pełnoletnich, które zakończyły
kontynuację nauki, w wysokości 6.510,00 złotych,

-

zagospodarowanie - w formie rzeczowej - w skład której mogą wchodzić: materiały do
przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe,
pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny, w roku 2006 roku dla trzech wychowanek
pełnoletnich, które osiedliły się na terenie naszego powiatu, w wysokości 10.450,00 złotych,

W ramach programu usamodzielniania wychowanków siemiatycki PCPR współpracuje z bliźniaczymi
placówkami w innych powiatach, miejskimi i gminnymi OPS-ami, z domami dziecka, z młodzieżowymi
ośrodkami wychowawczymi, zakładami poprawczymi i specjalnymi ośrodkami szkolno wychowawczymi znajdującymi się na terenie kraju, z Sądem Rejonowym, szkołami powiatu
siemiatyckiego, z urzędami gmin i Powiatowym Urzędem Pracy.
W ramach pracy z rodzinami zastępczymi funkcjonującymi w naszym powiecie zorganizowaliśmy
szkolenie zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców zastępczych, a także zostały
poniesione koszty, na rozpagowanie ideii rodziny zastępczej w formie dofinansowania do
zorganizowanego festynu w ramach podlaskich dni rodziny.

Centrum przyznaje pomoc dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka, na :

Roczny plan 2.463,00 złotych. Potrzeby z tegoż planu rozłożyły się następująco:
-

świadczenia comiesięczne wypłacane w roku 2006 dla dwóch wychowanków
dziecka, kontynuujących naukę ( od miesiąca września i grudnia 2006 roku).

domów

Centrum realizuje postanowienia Sądu dot. umieszczenia małoletnich w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
typu: socjalizacyjnego, oraz pogotowiach opiekuńczych. Skierowania do placówek wydaje z
upoważnienia Starosty Siemiatyckiego Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Siemiatyczach. Na terenie Powiatu Siemiatyckiego nie funkcjonują placówki opiekuńczo wychowawcze, obejmujące dzieci opieką całodobową
Liczba dzieci umieszczonych w 2006 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wg przyczyn
ich umieszczenia :

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

9.

przyczyny umieszczenia
dzieci w placówkach

w tym dzieci, których
przynajmniej jedno z
przynajmniej jedno z
rodziców ma ograniczoną
rodziców jest pozbawione
władzę rodzicielską
władzy rodzicielskiej
18
-

liczba
dzieci

ogółem liczba dzieci
bezrobocie
ubóstwo
niewydolność
wychowawcza rodziców
alkoholizm
choroba
demoralizacja
sieroctwo
- pełne
- niepełne
inne, jakie w tym;
wykorzystywanie
seksualne
wykorzystywanie
fizyczne
brak opieki rodzicielskiej
(nieznane miejsce
pobytu matki)

19

12

12

-

2

2

1

-

-

4

4

1

1

1

1

2

2

-

Liczba dziewiętnastu dzieci umieszczonych w placówkach w roku 2006, nastąpiła na podstawie
orzeczenia sądu ze spraw opiekuńczych – 18, oraz jedno postanowienie wydane w oparciu o ustawę
o postępowanie w sprawach nieletnich.
Umieszczane dzieci w placówkach w roku 2006, to mieszkańcy następujących gmin:
- gmina Nurzec Stacja, sześcioro dzieci,
- gmina Siemiatycze, jedno dziecko,
- gmina Milejczyce, dwoje dzieci,
- gmina Drohiczyn, czworo dzieci,
- gmina Dziadkowice, dwoje dzieci,
- i miasto Siemiatycze, czworo dzieci.
Długość pobytu dzieci w poszczególnych typach
przebywających w placówce – wg stanu na 31.12.2006)

lp.
1.
2.
3.

typ placówki
interwencyjna
socjalizacyjna
rodzinna

liczba
dzieci

0-3 m-ce

4
26
-

Okres ich przebywania w placówce:

-11
-

placówek

(dotyczy

wszystkich

długość pobytu dziecka w placówce
6 m-cy
1-2 lata
2-3 lata
3-6 m-cy
1 rok
2
-1
1
2
3
6
2
-

dzieci

3 lata i
dłużej
-2
-

2 dzieci – 3 lata i dłużej w placówce socjalizacyjnej
1 dziecko – 0-3 m-ce w placówce interwencyjnej
1 dziecko – 2-3 lata w placówce interwencyjnej
Liczba umieszczanych dzieci w placówkach na przestrzeni lat, obrazuje się następująco :
2001 – troje dzieci umieszczonych,
2002 – brak umieszczonych,
2003 – jedno dziecko umieszczonych,
2004 – jedno dziecko umieszczonych,
2005 – sześcioro dzieci umieszczonych,
i 2006 – dziewiętnaścioro dzieci umieszczonych.
Rok 2006 był drastycznie trudnym rokiem pod względem umieszczeń dzieci pozbawionych opieki
rodzicielskiej, tabela pierwsza pokazuje problem najczęściej występujący w rodzinie z powodu
którego dzieci są umieszczane w placówkach, jest nim niewydolność wychowawcza rodziców,
spowodowana alkoholizmem rodziców, w każdym niemalże przypadku. Ważnym staje się fakt iż z
tychże rodzin zabierane są wszystkie dzieci, rodzeństwa, dwoje , troje dzieci, co znowóż jest
utrudnieniem w znalezieniu w spośród krewnych patologicznej rodziny, osoby wyrażającej chęć
wychowania dwójki czy trójki rodzeństwa.

Opieka instytucjonalna dla osób przewlekle somatycznie chorych
Na terenie powiatu siemiatyckiego znajduje się dom pomocy społecznej realizujący zadanie
powiatu w zakresie pomocy instytucjonalnej. Przeznaczony jest dla sześćdziesięciu osób przewlekle
somatycznie chorych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydaje decyzje o
umieszczeniu w ww. domu pomocy społecznej oraz sprawuje nadzór nad tym domem.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu
utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu
powiatowym ustala Starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia
31 marca każdego roku. W roku 2006 wynosił 1.636,06 złotych.

W roku 2006 umieszczonych zostało 20 osób. Rok ubiegły jest pierwszym rokiem po zmianie systemu
odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kiedy to stan umieszczenia w naszym domu jest
kompletny.
Dwadzieścia osób umieszczonych w dps w roku 2006, otrzymały skierowania z następujących gmin
powiatu siemiatyckiego:
- miasto Siemiatycze, jedna osoba,
- gmina Siemiatycze, cztery osoby,
- gmina Nurzec Stacja, jedna osoba,
- gmina Dziadkowice, dwie osoby.
Pozostałe osoby umieszczone –12, to mieszkańcy innych odlegleglejszych powiatów województwa
podlaskiego.
Odeszło w ciągu roku 2006 pensjonariuszy:
do innych placówek
do rodziny
usamodzielnionych
zmarło

-2
-9

Przedział wiekowy pensjonariuszy, to:
do 18 lat
od 19 do 40 lat
od 41 do 60 lat
od 61 do 74 lat
powyżej 74 lat

--21
15
25

Piętnastu pensjonariuszy nie opuszcza łóżek.
Pensjonariusze przebywający na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 r., opłacają swój
pobyt głównie z:
emerytury, renty, renty socjalnej
zasiłku stałego
przez członków rodziny
innych źródeł
zwolnieni z odpłatności
opłacających pobyt w pełnej odpłatności

35
9
---1

Pensjonariusze przebywający na podstawie decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 r., opłacają swój pobyt
głównie z:

z tego głównie z:
emerytury, renty, renty socjalnej
zasiłku stałego

7
9

innych źródeł

--

Plan finansowy środków PFRON na rok 2006 został przyjęty i zatwierdzony do realizacji Uchwałą
Rady Powiatu w Siemiatyczach także po zwiększeniu w dodatkowe środki finansowe, w łącznej
kwocie wynosił 749.186,00 złotych.
W rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanej ze środków PFRON zostały
zrealizowane następujące zadania:
-

udzielenie dwóch pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 30.000,00
złotych,
oraz przeszkolenie trzech osób poszukujących pracy w wydanej kwocie 4.416,00 złotych.

W rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanej ze środków PFRON zostały
zrealizowane następujące zadania:
-

-

dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dla 80 osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów, w łącznej kwocie 47.363,00 złotych,
dofinansowania likwidacji barier: architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się dla
12 osób niepełnosprawnych w kwocie łącznej 142.367,00 złotych,
dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego dla 293
osób niepełnosprawnych w kwocie 243.979,00 złotych,
dofinansowanie do zawartych pięciu umów z wnioskodawcami-organizacjami pozarządowymi
do zorganizowania imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych w kwocie łącznej
11.886,00 złotych,
finansowanie kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 268.280,00
złotych.

Plan finansowy na rok 2006 został praktycznie wykorzystany w całości, została zwrócona kwota z
pozostałych niewykorzystanych przez poszczególnych wnioskodawców w wysokości 895,00
złotych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, jako jednostka organizacyjna samorządu
powiatowego, realizowała w roku 2006 program finansowany ze środków PFRON pt. „Program
wyrównywania różnic między regionami” .
W ramach tegoż programu zostały podpisane przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego w
Siemiatyczach umowy z Pełnomocnikami PFRON:
- umowa na dofinansowanie obszaru D programu, czyli zakup środków transportu do przewozu
osób niepełnosprawnych – trzy środki transportu – mikrobusy, beneficjenci ww. umowy to trzy
gminy wiejskie powiatu siemiatyckiego, na łączną kwotę 354.000,00 złotych,
- umowa na dofinansowanie obszaru B programu, czyli likwidacja barier architektonicznych w SP
ZOZ w Siemiatyczach, budowa dwóch podjazdów do budynku przychodni specjalistycznej i
modernizacja i przystosowanie windy w budynku szpitala powiatowego na kwotę 114.522,79
złotych.

..........................................................
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Załącznik do sprawozdania z działalności PCPR za 2006 rok

WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ na rok 2007

I.

Potrzeby w zakresie zadań administracji rządowej
Potrzeby na 2007 r.
Liczba
Koszt
osób
w zł

Formy pomocy
pomoc dla uchodźców

1

powiatowe ośrodki wsparcia
dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

Zagrożenia realizacji zadania

Nie występują potrzeby

2

200.000,00
utworzenie
ośrodka

20

Brak odpowiedniego lokalu położonego
w mieście Siemiatycze, a będącego
własnością
powiatu,
oraz
zabezpieczenie finansowe w utworzeniu
jednostki przez powiat

ilość
miejsc

Wyszczególnienie

liczba
placówek,
ośrodków

II. Potrzeby w zakresie zadań własnych powiatu

Potrzeby na 2007 r.
Organ
prowadzący
Liczba
placówek,
ośrodków

stan na
31.12.2006 r.

Liczba Liczba
miejsc osób

Koszt
w zł

Zagrożenia
realizacji zadania

jednostki
specjalistyczne
go poradnictwa

1

1

-

powiat

-

-

-

-

zabezpieczenie
finansowe
funkcjonowania
jednostki przez
powiat

mieszkania
chronione

2

-

-

-

-

-

-

-

-

ośrodki
interwencji
kryzysowej

3

-

-

-

1

10

10

ośrodki
adopcyjnoopiekuńcze

4

-

-

-

-

-

-

9

brak
odpowiedniego
lokalu będącego
własnością
powiatu
położonego w
mieście
100.000,00 Siemiatycze
oraz
zabezpieczenie
finansowe
funkcjonowania i
utworzenia
jednostki przez
powiat
-

-

domy pomocy
społecznej

5

1

60

powiat

-

-

-

-

Osiągnięcie
standardów
lokalowych przez
dps (budowa
nowego obiektu)

ośrodki
wsparcia

6

-

-

-

-

-

-

-

-

domy dla
matek z
małoletnimi
t
dziećmi i
y
kobiet w
m
ciąży

7

-

-

-

-

-

-

-

-

w

ośrodek
informacji dla
osób
niepełnospraw
nych

8

-

-

-

1

-

-

70.000,00

koszty
wyposażenia
nowych miejsc
pracy,
koszty adaptacji
pomieszczeń w
zakresie
dostosowania do
potrzeb
wynikających z
niepełnosprawnoś
ci petentów,
koszty
wynagrodzeń oraz
składek należnych
od pracodawcy na
ubezpieczenie
społeczne od
wynagrodzeń
zatrudnionych w
ośrodku

Potrzeby związane z realizacją programów naprawczych w domach pomocy społecznej

Lp.

1

Przewidywany koszt realizacji
programu
w 2007 r. w zł
z budżetu
z innych źródeł
powiatu

Dom - zadanie

Budowa obiektu pod potrzeby domu pomocy
społecznej

982.917,00

982.917,00
środki z dotacji
celowej
Wojewody

razem

982.917,00

982.917,00

Zagrożenia
realizacji zadania

pozytywne
rozpatrzenie
wniosku
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