
Uchwała Nr 86/458/2016 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 7 kwietnia 2016 r. 
 

 

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  

dla Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015 
 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz 

art. 16a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 

2015 r., poz. 163 z późn. zm.). 

 

§ 1 

 

1. Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej dla Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2015 r., stanowiącą załącznik do niniejszej 

uchwały. 

2. Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego informację – „Ocenę 

zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015”. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
  

 Janusz Zarzeczny 
 
 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 
 



Załącznik do uchwały Nr 86/458/2016 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. 

 

Ocena zasobów pomocy społecznej 

dla Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015 

1. Wprowadzenie 

Na podstawie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                          

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz z art. 16a 

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli przedkłada Radzie Powiatu 

Stalowowolskiego ocenę zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Stalowowolskiego za rok 

2015 r. Ocena zasobów pomocy społecznej jest przygotowana w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, 

organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na 

podmiot je finansujący i realizujący. W ramach oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu 

Stalowowolskiego wykazuje się osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje 

ich problemów oraz ich rozkład ilościowy na poziomie naszego powiatu. Obowiązek 

ustawowy przedstawienia do dnia 30 kwietnia 2016 r. oceny zasobów pomocy społecznej jest 

podstawą do planowania budżetu na rok kolejny. 

 

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej  

Wyszczególnienie Rok oceny Prognoza 

Rok po ocenie Dwa lata po ocenie 

Mieszkańcy w osobach 

Ogółem  108 280 107 887 108 125 

kobiety 55 588 55 438 55 513 

mężczyźni 52 692 52 449 52 612 

Rynek pracy 

Bezrobotni ogółem 4 215 4300 4350 

Bezrobotni 

długotrwale ogółem 

2 471 2585 2680 

Bezrobotni z prawem 

do zasiłku 

437 480 515 

 

W 2015 roku na terenie Powiatu Stalowowolskiego nie powstało hospicjum jak również nie 

stworzono ośrodka dla cudzoziemców. 



3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 

 W 2015 roku osób i rodzin, którym udzielono pomocy i wsparcia przy udziale 

pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli było 41, w kolejnym 

roku 2016 szacuje się, że tych osób może być 44, a w kolejnym 2017 roku już 48 osób. W 

roku oceny PCPR przyznał jakiekolwiek świadczenie pieniężne z tytułu ustawy o wspieraniu 

rodzinnej pieczy zastępczej i ustawy o pomocy społecznej 165 osobom (w kolejnym 2016 

planuje się zwiększenie tej liczby o około 20 osób, natomiast w roku 2017 na podobnym 

poziomie co w roku 2016). Pomocy w 2015 roku udzielono 153 rodzinom, gdzie osób w 

tychże rodzinach było 297. 

 Natomiast liczba osób (rodzin), którym przyznano świadczenie niepieniężne w roku 

2015 to 17 osób. W kolejnym roku planuje się że tych osób będzie 19, a w 2017 roku około 

20 osób. W badanym roku pracownik socjalny z tutejszego Centrum przeprowadził 87 

wywiadów środowiskowych i 151 opisów sytuacji. 

 

3.1. Powiat – zadania PCPR 

 W PCPR nie było w roku 2015 nie było zawieranych indywidualnych programów 

zatrudnienia socjalnego w ramach Centrum Integracji Społecznej. W kolejnych latach 

prognozy nie jest planowane w ramach działań Centrum takie działanie. Z kolei w ramach 

programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 

roku oceny uczestniczyło 19 osób, w tym 8 osób ukończyło ten program. Na kolejne dwa lata 

przewidziano realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla grupy osób około 20. 

 Natomiast w kontekście roku 2015 PCPR w Stalowej Woli nie realizował 

indywidualnego programu integracji cudzoziemców. Na kolejne prognozowane dwa lata takie 

działanie nie zostało przewidziane do realizacji. 

 Z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej PCPR Stalowa Wola w 

roku 2015 przyznał pomoc dla 49 rodzin zastępczych (a konkretniej dla 75 umieszczonych w 

tychże rodzinach dzieci). Na ten cel przeznaczono ze środków Powiatu Stalowowolskiego 

763 185 zł. W kolejnym 2016 roku przewidziano wesprzeć pomocą około 54 rodzin (w tym 

78 dzieci) na kwotę roczną około 850 800 zł. 

 Z tej kwoty przeznaczonej na utrzymanie naszych rodzin zastępczych 372 874 zł 

dotyczyło rodzin spokrewnionych (31 rodzin – 44 dzieci w nich umieszczonych). Pozostała 

część środków to utrzymanie rodzin niezawodowych 265 888 zł (15 rodzin – 22 dzieci w nich 

umieszczonych) i kwota 124 423 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 3 rodzin zawodowych 

(w tym dwóch specjalistycznych), w których przebywało w 2015 roku 9 dzieci. 



W 2015 roku zespół diagnostyczno – konsultacyjny przy Organizatorze Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej przy PCPR Stalowa Wola, przeprowadził badania psychologiczno – 

pedagogiczne (sprawdzenie warunków stawianych kandydatom art. 42 Ustawy z dnia 09 

czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze 

zmianami) w 2 środowiskach rodzinnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

w wyniku diagnozy i szkolenia zawiązano dwie rodziny zastępcze; spokrewnioną                                    

i niezawodową. Ponadto w przypadku 4 rodzin, które zgłosiły gotowość do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej, po zapoznaniu ich z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

funkcjonowania rodzin zastępczych rodziny nie poddały się procedurze kwalifikacji. W 

oparciu na art. 46 ust. 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej psycholog 

sporządził 12 Opinii potwierdzających posiadanie predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej.    

W 2015 roku zespół również informował Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie                                 

o uregulowanej sytuacji prawnej dzieci. Zgłoszenie zostało przesłane do ośrodka – dotyczyło 

1 dziecka. W zespole ds. pieczy zatrudnionych było w 2015 roku dwóch koordynatorów. 

Wsparciem koordynatorów objęto w ubiegłym roku 32 rodzin, w których przebywa 53 dzieci. 

W tym: 19 rodzin są z dziećmi spokrewnione, 3 zawodowe, 10 niezawodowych. W roku 

prognozy czyli 2016 przewidziano dalsze zatrudnianie 2 obecnych koordynatorów. 

 W roku 2015 pracownicy PCPR Stalowa Wola zawarli 7 indywidualnych programów 

usamodzielnienia dla osób opuszczających. Natomiast w roku 2016 przewidzianych do 

zawarcia takiego programu jest 3 osoby. 

 PCPR Stalowa Wola w 2015 roku na rzecz osób usamodzielnionych z rodzinnej 

pieczy zastępczej wypłacił 280 981 zł. W tym na pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki                    

207 958 zł (44 osoby); 39 582 zł na pomoc pieniężna na usamodzielnienie (8 osób),                  

33 441 zł na pomoc rzeczową na zagospodarowanie (10 osób). 

 Z kolei na rzecz osób usamodzielnionych opuszczających placówki opiekuńczo-

wychowawcze wypłacono 145 733 zł. W tym na pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki                    

111 015,16 zł (31 osób); 36 097 zł na pomoc pieniężna na usamodzielnienie (9 osób),                  

22 900 zł na pomoc rzeczową na zagospodarowanie (7 osób). 

 W ramach zadań PCPR na rzecz Powiatu Stalowowolskiego, w 2015 roku realizowane 

były zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, łącznie 

na kwotę 1 114 107 zł. W tym udzielono: dla 50 osób z terenu Powiatu Stalowowolskiego 

pomocy na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się na 

kwotę 68 909 zł.; dla 202 osób wsparcie finansowe w postaci dofinansowania do turnusu 



rehabilitacyjnego na kwotę 197 612 zł.; dla 377 osób udzielono wsparcia w postaci 

dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt 

rehabilitacyjny na kwotę 292 159 zł. PCPR w 2015 roku wypłacał również dla 150 osób 

środki finansowe w ramach programu „Aktywny Samorząd” na łączną kwotę 543 008 zł. 

Ponadto mieszkańcy Powiatu Stalowowolskiego skorzystali także z możliwego 

dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki: dofinansowano do 9 imprez dla 744 

niepełnosprawnych uczestników na łączną kwotę 12 419 zł. 

 

4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń 

 W 2015 roku PCPR Stalowa Wola nie realizował zadań z zakresu świadczeń 

integracyjnych wypłacanych w ramach Centrum Integracji Społecznej. 

 

5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 

 W Powiecie Stalowowolskim obecnie działają 2 domy pomocy społecznej: w 

Irenie k. Zaklikowa, dla kobiet chorych psychicznie (76 miejsc) i w Stalowej Woli dla 

osób przewlekle, somatycznie chorych (88 miejsc). W 2015 roku w tychże dwóch 

domach przebywało 191 pensjonariuszy. Na utrzymanie mieszkańców i działalność DPS 

w Stalowej Woli, Powiat Stalowowolskiego w roku oceny przekazał kwotę 2 990 000,23 

zł. Natomiast na drugi z domów w Irenie przekazano dotację w wysokości 2 451 425,62 zł. 

 Na terenie powiatu działają 3 Mieszkania Chronione utworzone dla 8 wychowanków 

przy Domu Dziecka pn. „Ochronka”. W roku oceny przekazano na realizację tego 

zadania przekazano kwotę 18.287,07 zł. Natomiast na rok 2016 zaprognozowano dotację na 

pobyt w tychże mieszkaniach chronionych 3 pełnoletnich wychowanków. 

 W obszarze Powiatu Stalowowolskiego działa i zabezpiecza mieszkańcom powiatu 

zadania z zakresu interwencji kryzysowej – Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji 

Kryzysowej. W ramach swoich zasobów SOWiIK posiada 3 pokoje dla 12 matek (rodzin)                           

z oddzielnymi łazienkami każdy, wspólną kuchnię oraz świetlicę. W roku oceny w Hostelu 

schronienie znalazło 38 osób. Ambulatoryjnie udzielono pomocy 650 osobom w trakcie 3140 

spotkań i konsultacji ze specjalistami Ośrodka. Liczba sesji prowadzonych przez parę 

terapeutów: 73, liczba prowadzonych spraw: 556. Na realizację zadań realizowanych przez 

SOWiIK, Powiat Stalowowolski przeznaczył w roku oceny kwotę 485 000 zł. Natomiast na 

kolejny rok 2016 przewidziano w budżecie kwotę 502 000 zł. 

 Na terenie Powiatu Stalowowolskiego prowadzona jest 1 placówka wsparcia 

dziennego w postaci Świetlicy Socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie 



Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM”. Jest to placówka dla 80 wychowanków. W roku oceny 

powiat przeznaczył na realizację tegoż zadania kwotę 60 000 zł. 

W Stalowej Woli funkcjonują 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze. 2 tego typu 

jednostki to placówki typu socjalizacyjnego – Dom Dziecka przy ul. Podleśnej 6 

(przebywają tu dzieci w wieku powyżej 7 roku życia do lat 18 – w przypadku 

kontynuowania nauki do 25 roku życia), w której w roku 2015 przebywało 36 dzieci – 

jedna z dwóch tego typu placówek w województwie podkarpackim oraz Dom Dziecka 

pn. „Ochronka” prowadzony przez Towarzystwo Opieki im. Św. Brata Alberta 

obejmujący opieką 34 dzieci w wieku powyżej 10 roku życia do lat 18 – w przypadku 

kontynuowania nauki do 25 roku życia. Na realizację prowadzenia Domu Dziecka przy 

ul. Podleśnej 6 przeznaczono 2 050 080 zł. Z kolei na prowadzenie Domu Dziecka pn. 

„Ochronka” Powiat przeznaczył w roku oceny 1 747 527 zł. Na terenie Powiatu Stalowowolskiego 

funkcjonuje jeszcze jedna placówka, tym razem typu interwencyjnego, tj. Placówka dla Dzieci i 

Młodzieży przy ZKOOW „ORATORIUM”. W roku oceny na realizację tego zadania przeznaczono 

kwotę 362 000 zł. W roku 2015 w Placówce Interwencyjnej dla Dzieci i Młodzieży 

schronienie znalazło 16 osób. 

 

6. Kadra jednostki pomocy społecznej  

 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli w 2015 roku 

zatrudnionych było 21 osób, w tym: 1 dyrektor, 3 kierowników, 1 starszy specjalista pracy 

socjalnej, 17 pozostałych pracowników w tym: 1 sekretarka, 2 księgowe, 3 pracowników 

Działu PFRON, 1 psycholog, 1 pedagog, 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej                            

i 2 pracowników Działu Pomocy Społecznej, 1 stanowisko do spraw kontroli, 1 pracownik do 

spraw projektów unijnych, 2 pracowników PZO. Dodatkowo 1 osoba była zatrudniona w 

2015 roku w Dziale PFRON na stażu. Oprócz tego w Dziale Księgowość zatrudniona była 1 

osoba na pracach interwencyjnych. 

 

7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki 

społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 

Wyszczególnienie Rok oceny 2015 

85201 - Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 
4 219 607 zł 

85202 - Domy pomocy społecznej 5 441 425 zł 

85204 - Rodziny zastępcze 

 
1 473 823 zł 



85205 - Przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie 

 

489 800 zł 

85218 - Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 
968 095 zł 

85220 - Specjalistyczne 

poradnictwo, mieszkania chronione 

i ośrodki interwencji kryzysowej 

 

503 287 zł 

85311 - Rehabilitacja zawodowa i 

społeczna osób niepełnosprawnych 

 

225 441 zł 

85321 - Zespoły orzekania o 

niepełnosprawności 

 

446 859 zł. 

85324 - Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

 

3 814 465 zł. 

 

8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 

 W roku oceny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli 

realizowany był jeden projekt pn. „Program aktywizacji społecznej w Powiecie 

Stalowowolskim” na łączną kwotę 183 321,78 zł. W projekcie wzięło udział 15 uczestników. 

 

9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy                     

i wsparcia 

 W roku oceny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracowało z 4 

organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy i wsparcia. Powiat Stalowowolski zleca 

Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej zadanie prowadzenie Domu Pomocy Społecznej                       

w Irenie. W 2015 roku Powiat Stalowowolski przekazał na to zadanie 2.451.425,62 zł. 

 Powiat Stalowowolski zleca również Stowarzyszeniu Ruch Pomocy Psychologicznej 

”INTEGRACJA”, realizację zadania polegającego na zabezpieczeniu interwencji kryzysowej 

dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego poprzez prowadzenie Powiatowego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej z hostelem w strukturze Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia                              

i Interwencji Kryzysowej („SOWiIK”). Na to zadanie w roku oceny przekazano kwotę              

485 000 zł. Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej ”INTEGRACJA” w 2015 roku 

realizował również dla Powiatu Stalowowolskiego zadanie realizację programu edukacyjnego 

dla sprawców przemocy. Realizacja tego programu to wydatek 4 800 zł. 

 W roku 2015 Powiat Stalowowolski zlecał Stowarzyszeniu Opieki nad Dziećmi 

„ORATORIUM” zadanie polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej 



typu interwencyjnego dla dzieci i młodzieży. Na to zadanie Powiat Stalowowolski przekazał 

w roku oceny kwotę 362 000 zł. Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM” w 

roku 2015 realizowało dla Powiatu Stalowowolskiego zadanie polegającego na prowadzeniu 

placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym. Na realizację tego zadania 

Powiat Stalowowolski w roku oceny przekazał 60 000 zł. 

 Powiat Stalowowolski w roku 2015 zlecił Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta 

realizację zadania prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego tj. 

Domu Dziecka pn. „Ochronka”. Na to zadanie przeznaczono w roku oceny 1 747 527,51 zł. 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w roku 2015 realizowało dla Powiatu 

Stalowowolskiego zadanie prowadzenie Mieszkań Chronionych dla pełnoletnich wychowanków 

placówki opiekuńczo-wychowawczej. Na to zadanie powiat przekazał 18.287,07 zł. 

 Łącznie w 2015 roku Powiat Stalowowolski dla organizacji pozarządowych przekazał 

kwotę: 5 129 040,20 zł. Na prowadzone zadania zawarto wyżej wymienionymi 4 organizacjami 7 

umów. 

 

 

 

 

 

 

 


