
UCHWAŁA Nr IX/5 7/9 9
Rady Powiatu Siedleckiego 
z dnia 24 września 1999 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Pomocy Społecznej dla Powiatu Siedleckiego 
na lata 1999-2003”

Na podstawie art. 4, ust. 7, pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (l)z. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), art. 471, ust. 7 ustawy z dn. 29 
listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r. nr 64, poz. 414 z późn. zm.) 
oraz § 9 pkt 11 Statutu Powiatu Siedleckiego uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Uchwala się Program Pomocy Społecznej dla Powiatu Siedleckiego na lata 

1999-2003.
2. Program, o którym mowa w ust. I stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA POWIATU SIEDLECKIEGO

NA LATA 1999-2003

SIEDLCE 1999



PLAN

1. Zestawienie danych z zakresu pomocy społecznej w powiecie.
2. Główne zadania powiatu.
3. Główne problemy społeczne.
4. Sposoby rozwiązywania problemów społecznych.
5. Planowane powiatowe przedsięwzięcia.
6. Wykaz potrzeb.
7. Tabele danych z poszczególnych gmin w zakresie pomocy społecznej.
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Zestawienie danych z zakresu pomocy społecznej w powiecie.

Powiat Siedlecki obejmuje swoim zasięgiem 13 gmin o łącznej liczbie 
mieszkańców 81 848 osób. Na terenie powiatu działa 13 Ośrodków Pomocy 
Społecznej. Zatrudnionych jest w nich 61 pracowników socjalnych. Łącznie 
świadczeniami pomocy społecznej objętych jest ok. 2 939 rodzin. 
Korzystają z pomocy materialnej w ramach 
zadań zleconych - łącznie w kwocie: 2 681 237,- zł 
i zadań własnych - łącznie w kwocie: 906 429,- zł

Przedstawione poniżej dane wskazują, że wiele rodzin z terenu powiatu 
znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, która powoduje, iż są zmuszone do 
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Zestawienie nasuwa też wniosek, że 
na świadczenie z pomocy społecznej przeznaczane są zbyt małe środki finansowe i 
to zarówno na zadania własne jak i zlecone. Należy zachęcić gminy do 
występowania do Wojewody o zwiększenie środków na zadania zlecone ale 
również do pozyskiwania środków pozabudżetowych (fundacje stowarzyszenia, 
uczestnictwo w programach specjalnych, w tym również Unijnych). Zadaniem 
powiatu powinno być zdobywanie informacji o takich możliwościach i 
przekazywanie ich gminom oraz, w niektórych wypadkach, inicjowanie programów 
o charakterze ponadgminnym - obejmujących kilka gmin lub cały powiat w celu 
zwiększenia efektywności działania i zwiększenia szans na pozyskanie funduszy.
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Wykaz danych o gminach powiatu siedleckiego

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;

1. ilość środowisk 3030
II. ilość pracowników* 61

III. Zadania własne rodzaj kwota (zł)

1)

a)
b)
c)

zasiłki celowe 504892
w tym: 91900

obiady 167899
usługi opiekuńcze 119027

inne 25530

SUMA 909248

IV. Zadania zlecone rodzaj kwota (zł)

1)
2)
3)
4)

a)

zasiłki stałe 407276
renty socjalne 826550
ochrona macierzyństwa 134546
zasiłki okresowe 307388
w tym:

gwarantowane 127928

SUMA 1675760

V. Dodatki mieszkaniowe 1390 231504



GŁÓWNE ZADANIA POWIATU, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ 
UWAGĘ PRZY TWORZENIU PROGRAMU :

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna
2. Rodziny zastępcze
3. Domy pomocy społecznej
4. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności
5. Pomoc specjalistycznych poradni i specjalistów

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach zadań z rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 
finansowanych ze środków PFRON skorzystało 7 osób niepełnosprawnych w 
sumie wydatkowano na to zadanie 13.279,-zł.

W zakresie rehabilitacji społecznej skorzystało 49 osób niepełnosprawnych 
łącznie na kwotę 24.512 -zł. Na realizację oczekują 24 osoby.

Rehabilitacja zawodowa jak i społeczna obejmuje szereg innych zadań, które 
należy rozpropagować wśród osób niepełnosprawnych ich rodzin oraz 
pracodawców poprzez:

- kolportaż dostępnych biuletynów i ulotek,
- zamieszczanie informacji w lokalnej prasie i mediach,
- spotkania z przedstawicielami gmin,
- spotkania z członkami zrzeszonymi w organizacjach działających na 

rzecz osób niepełnosprawnych

Rodziny zastępcze

Na terenie powiatu siedleckiego funkcjonują 53 rodziny zastępcze, w których 
opieką objętych jest 68 dzieci. Usamodzielniło się 4 podopiecznych.
Głównym zadaniem w tej dziedzinie będzie przygotowanie osób do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej oraz stała współpraca z rodziną w celu pomocy w 
rozwiązywaniu kłopotów i trudności związanych z pełnieniem tej funkcji. 
Szczególnie ważne jest niedopuszczenie do umieszczaniu dzieci w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych poprzez pozyskanie opieki rodziców zastępczych.
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Domy pomocy społecznej

W chwili obecnej w domach pomocy społecznej przebywa 48 osób z powiatu 
siedleckiego, w tym na terenie:
a/ powiatu sokołowskiego:
- w DPS Jabłonna Lacka - 7 osób
- w DPS Wirów - 9 osób
b/ powiatu garwolińskiego:
- DPS Życzyn - 1 osoba
c/ powiatu węgrowskiego:
- DPS Stare Lipki - 1 osoba
- Samorządowy Dom Pogodnej Starości - 2 osoby

w Ostrówku Węgrowskiem
d/ powiatu mazowieckiego:
- DPS Mienia dla mężczyzn - 3 osoby
- DPS Kąty - 1 osoba
- DPS im. św Józefa w Mieni - 21 osób
e/ powiatu piaseczyńskiego:
- DPS Góra Kalwaria - 2 osoby
f/ powiatu wyszkowskiego:
- DPS Niegów -1 osoba

Do domów pomocy społecznej w 1999 r. :
- zakwalifikowano 4 osoby
- skierowano 4 osoby
- na umieszczenie oczekuje 19 osób.
Na terenie powiatu nie ma domu pomocy społecznej. Osoby potrzebujące 

umieszczane są w dps znajdujących się na terenach innych powiatów. Najdłużej na 
miejsce w domu pomocy społecznej oczekują osoby z zaburzeniami psychicznymi. 
W związku z powyższym należy pozyskiwać miejsca dla w/w osób na terenie 
innych województw oraz utworzyć lokalne mini domy pomocy społecznej 
uprofilowane na to schorzenie.
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Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Na terenie powiatu mieszka wiele osób niepełnosprawnych, które wymagają 
ustalenia stopnia niepełnosprawności. Obecnie, aby uzyskać orzeczenie osoby 
potrzebujące mogą skorzystać z usług w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o 
Stopniu Niepełnosprawności przy Powiecie Grodzkim w Siedlcach. W pierwszym 
półroczu 1999 r wnioski złożyło 87 osób, 82 zostały rozpatrzone.
Po unormowaniu prawnym konieczne będzie utworzenie własnego zespołu 
ds. orzekani a o stopniu niepełnosprawności albo zlecenie dalszej obsługi 
istniejącemu Zespołowi.

Specjalistyczna pomoc

Tereny wiejskie są szczególnie zaniedbane jeżeli chodzi o dostęp do 
specjalistów z różnych dziedzin. Osoby potrzebujące mogły korzystać z pomocy 
poradni, stowarzyszeń, organizacji. Niestety większość z nich ma siedzibę na 
terenie miasta Siedlce i służy pomocą głównie jego mieszkańcom. Dlatego zasadne 
byłoby utworzenie sieci własnego specjalistycznego poradnictwa oraz zlecenie już 
istniejącym placówkom obsługi mieszkańców Powiatu Ziemskiego.

I. Główne problemy społeczne na, które należy zwrócić uwagę to:

- niepełnosprawność
- bezdomność
- uzależnienia
- przemoc
- bezrobocie
- ubóstwo
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
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II. Do rozwiązywania problemów społecznych należy:

1. Nawiązać kontakty i prowadzić stałą współpracę z Ośrodkami Pomocy 
Społecznej na terenie powiatu. Pracownicy socjalni OPS będą rozpoznawać 
potrzeby na swoim terenie i zgłaszć zaistniałe trudności. Pozwoli to na 
znajomość problematyki a także na znalezienie wspólnych rozwiązań.

2. Opracować biuletyn informacyjny, który zawierałby informacje o placówkach, 
gdzie mogą zwrócić się o pomoc osoby potrzebujące:
- poradnie
- stowarzyszenia
- organizacje itp.

3. Udzielać informacji osobom i rodzinom o przysługujących prawach i 
uprawnieniach.

4. Stworzyć specjalistyczne poradnictwo dla osób potrzebujących w postaci:
- prawnika
- psychologa
- pedagoga
- innych w zależności od potrzeb.

5. Organizować szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników OPS co 
umożliwi lepszą znajomość poszczególnych problemów oraz poznanie 
sposobów radzenia sobie z nimi.

6. Prowadzić doradztwo metodyczne dla OPS i pracowników socjalnych poprzez 
udzielanie informacji, wyjaśnień, przedstawianie nowych rozwiązań oraz 
zapoznawanie z nowymi metodami i sposobami postępowania w sytuacjach 
patologicznych.

7. Włączyć organizacje, stowarzyszenia, związki oraz osoby prywatne działąjące 
na rzecz osób potrzebujących.

8. Pozyskiwać środki finansowe na cele pomocy społecznej ze źródeł poza 
powiatowych (np. organizacji pozarządowych).

9. Stworzyć placówki lub pozyskiwać miejsca, gdzie mogą zostać umieszczone 
osoby w sytuacjach patologicznych.
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III. Przedsięwzięcia planowane w powiecie.

1. Uruchomienie DPS w Ptaszkach dla osób z chorobą Alzheimera oraz 
stworzenie przy DPS specjalistycznego poradnictwa dla rodzin, w których są 
osoby z ta chorobą.

Sposób realizacji:
- adaptacja budynku
- wyposażenie w niezbędny sprzęt
- rekrutacja mieszkańców i kadry. 
Przewidywany termin otwarcia październik 1999 rok.
Realizator Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Źródła finansowania:
- dotacja z budżetu Wojewody
- środki powiatu
- sponsorzy
- opłaty mieszkańców.

2. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi.

- utworzenie przy ŚDS specjalistycznego poradnictwa dla rodzin, w których
są osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Realizacja:
- wyszukanie lokalu
- adaptacja lokalu
- rekrutacja uczestników i kadry.
Realizator Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Źródło finansowania:
- dotacja z budżetu Wojewody
- środki powiatu
- sponsorzy

3. Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób z upośledzeniem 
umysłowym.
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Realizacja:
- wyszukanie lokalu
- adaptacja lokalu
- rekrutacja uczestników i kadry.
Realizator - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub inna organizacja czy 
instytucja

Źródło finansowania:
- środki PFRON
- sponsorzy

4. Stworzenie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie specjalistycznego 
poradnictwa, które miałoby służyć osobom potrzebującym oraz zawarcie 
porozumień z już istniejącymi placówkami na obsługę osób potrzebujących.

Źródło finansowania:
- środki powiatu.

5. Utworzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

- wygospodarowanie lokalu
- przystosowanie lokalu do obowiązujących wymogów
- dobór kadry

Realizator Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starosta Powiatu

Źródło finansowania:
- dotacja z budżetu wojewody
- środki powiatu



IV. Wykaz potrzeb niezbędnych do realizacji przedstawionych 
przedsięwzięć.

1. Wygospodarowanie w budżecie powiatu środków finansowych na realizację 
powyższych przedsięwzięć.

2. Pozyskanie lokalu służącego wyżej przedstawionym celom społecznym.
3. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry oraz zapewnienie środków na 

wynagrodzenia.
4. Zaangażowanie struktur powiatowych do propagowania przedsięwzięć w 

zakresie pomocy społecznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała
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