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POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE GRYFIŃSKIM 

 
I. Informacje wprowadzające 

 
Na terenie Powiatu Gryfińskiego w systemie pomocy społecznej działają: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, punkt interwencji kryzysowej, 4 domy pomocy 
społecznej, 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 122 rodziny zastępcze, 2 zawodowe nie 
spokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, 1 
zawodowa rodzina zastępcza, 8 placówek wsparcia dziennego, 2 warsztaty terapii 
zajęciowej, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie i Zespół 
wyjazdowy w Chojnie. 
 
 
1 ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
 

Zadaniem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są wstanie pokonać, przy wykorzystaniu własnych 
środków, możliwości i uprawnień. 
 
Zadanie szczegółowe ; 
– zaspakajanie potrzeb społecznych najuboższych mieszkańców powiatu,  
– świadczenie usług opiekuńczych w domach pomocy społecznej,   
– zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży, szczególnie ze 

środowisk zagrożonych patologiami życia społecznego, przede wszystkim ;  
– prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
– organizowanie, szkolenie i prowadzenie rodzin zastępczych, 
– organizowanie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez  rehabilitację 

społeczną i zawodową, 
– pomoc repatriantom, 
– współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

 
2. Zadania własne  powiatu 

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 oraz Nr 
99, poz. 1001 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy: 
 
• prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz 

umieszczanie w nich skierowanych osób,  
• opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
• udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 
• organizowanie poradnictwa specjalistycznego, 



 
 

 
 
 

• prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 
• szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 
• zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 

rodziców, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-
opiekuńczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym a także tworzenia i wdrażania programów pomocy dziecku i rodzinie, 

• pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenach innych powiatów, 

• przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom 
opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy 
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z 
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady 
poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

• doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej z terenu powiatu, 

• prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
• pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status 

uchodźcy, 
• pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego, 
• prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 
ciąży,  

• pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia 
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i 
socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze, oraz 
schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mające braki w przystosowaniu się, 

• organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania w nich dzieci. 

 
 
3. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie ustawy o 
pomocy społecznej 
 
• prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
• pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacenie za te osoby 

składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu 
w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

• realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 
wsparcia. 

 
4. Inne zadania powiatu realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 



 
 

 
 
 

1997r. Nr.123, poz. 776 z późn. zmianami.) 
 

• powołanie i prowadzenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (zadanie 
z zakresu administracji rządowej), 

• rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych (ze środków PFRON). 
 

5. Rehabilitacja społeczna i zawodowa - zadania realizowane w ramach środków PFRON 
 
1) Rehabilitacja społeczna; 

 
• dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych, 
• dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, 
• podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji 

barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie, 
• organizowanie i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej. 

 
2) Rehabilitacja zawodowa - realizacja zadań Powiatowy Urząd Pracy 

 
• organizowanie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,  
• zwrot kosztów organizacji tych stanowisk pracodawcy, 
• zwrot kosztów wynagrodzenia dla osób tam zatrudnionych,  
• finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych, 
• dofinansowanie do kredytu bankowego,  
• udzielanie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.  

 
II. PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ  

Na terenie Powiatu Gryfińskiego działają cztery domy pomocy społecznej o łącznej liczbie 418 
miejsc. Dwie placówki przeznaczone są dla osób przewlekle somatycznie chorych i są to: 

� Dom Pomocy Społecznej w Dębcach 
� Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju 

Pozostałe dwa domy, to placówki  dla osób niepełnosprawnych intelektualnie: 
� Dom Pomocy Społecznej w Moryniu- dla dorosłych  
� Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Dom pomocy społecznej jest domem stałego pobytu i świadczy całodobowe usługi opiekuńcze 
zgodnie z obowiązującym standardem. Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę 
medyczną świadczoną przez lekarza rodzinnego. Badania specjalistyczne odbywają się w 
placówkach opieki zdrowotnej. 
 

Od 12 marca 2004r. obowiązuje nowa ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. 2004r. nr 64, poz. 
593 z późn. zm. Dz.U. 2004r. nr 99, poz.1001). W/w ustawa wprowadziła istotne zmiany w 
zakresie ustalania odpłatności i kierowania do DPS. Na podstawie w/w ustawy decyzje kierujące 
i decyzje o odpłatności dla nowych mieszkańców wydają organy gminy, starosta wydaje decyzje 
o umieszczeniu w DPS. 

 



 
 

 
 
 

W stosunku do mieszkańców umieszczonych w domu pomocy społecznej przed dniem 01 
stycznia 2004r. w zakresie ustalania odpłatności za pobyt w w/w placówkach, stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 29 listopada 1990r. (Dz.U. 1998r. nr 64, poz. 414, z późn. zm.)  
Koszt utrzymania mieszkańców umieszczonych w DPS przed 01.01.2004r. pokrywany jest z 
dotacji oraz dochodów własnych powiatu.  
Koszt utrzymania mieszkańców umieszczonych w DPS po 01.01.2004r. pokrywa gmina. 
 
1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU 

 
 
2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU 

 
 
3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM CZARNOWIE 
 
Liczba miejsc                                134 
Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną przed 
dniem 01.01.2004r. (na starych zasadach) 

                                   0 

 Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną po  
01.01.2004r. (na nowych zasadach) 

                                   4 

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty                            81,25  
 Dotacja  2.084.394,00 zł 
Środki własne powiatu     303.991,01 zł 
Środki gminy       93.410,91 zł 

Liczba miejsc   - 94 od 21.11.05r. - 92
Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną przed 
dniem 01.01.2004r. (na starych zasadach) 

                               0 

Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną po  
01.01.2004r. (na nowych zasadach) 

                                 9 

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty                            58,40 
Dotacja   1.326.024,00 zł 
Środki własne powiatu      567.798,00 zł 
Środki gminy      104.883,00 zł 
Środki finansowe ogółem   1.998.705,00 zł 

Liczba miejsc                               120 
Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną przed 
dniem 01.01.2004r. (na starych zasadach) 

                                  2 

Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną po  
01.01.2004r. (na nowych zasadach) 

                                  2 

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty                            81.75
Dotacja  1.788.195,00 zł 
Środki własne powiatu     576.769,52 zł 
Środki gminy      46.207,03 zł 
Środki finansowe ogółem  2.411.171,55 zł 



 
 

 
 
 

Środki finansowe ogółem  2.481.795,92 zł 
 

 
 
4. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBCACH 

 
 

 
5. ZESTAWIENIE LICZBOWE OSÓB PRZYJĘTYCH DO DPS W 2005 ROKU: 

 
Liczba decyzji o umieszczeniu w DPS wydanych na nowych zasadach      29 
Liczba osób umieszczonych w DPS  - decyzje kierujące  wydane przed 01.01.2004r. 
(na starych zasadach)  

      3 

Łącznie liczba osób umieszczonych w DPS. w 2005r.      32 
 
 
6. REALIZACJA PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH 

 
    

DPS – TRZCIŃSKO ZDRÓJ  
Ocena stopnia realizacji programu naprawczego - stan na dzień 31.12.2005r. 
 
Lp. Nazwa i 

adres 
jednostki 

Nazwa zadania 
planowanego do 
realizacji w 2005 roku 

Planowany 
termin 
wykonania 
zadania 

Data 
wykonania 
zadania 

Koszt 
realizacji 
zadania w 
zł 

W przypadku 
niewykonania 
zadania 
przewidywany 
termin 
wykonania 

1  Dom 
Pomocy 
Społecznej 
74-510 
Trzcińsko - 
Zdrój  
Aleja Róż 1 

Położenie nowej 
nawierzchni drogi 
dojazdowej 
 

IV kwartał 
2005r. 
 
 

- X. 2005r. 
 
 
 

 83.550,00  
 
 
 

------------------ 
 
 
 

Liczba miejsc                                72 
Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną przed 
dniem 01.01.2004r. (na starych zasadach) 

                                 1 

Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną po  
01.01.2004r. (na nowych zasadach) 

                                 14 

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty                             46
Dotacja   901.655,00 zł 
Środki własne powiatu   324.139,00 zł 
Środki gminy   117.173,00, zł 
Środki finansowe ogółem 1.342.967,00 zl 



 
 

 
 
 

2.  Zainstalowanie platformy 
do transportu osób 
niepełnosprawnych 

31.12.2004 X. 2005r. 94.578,00 zł ------------------- 

3.  Zmniejszenie liczby 
miejsc o 2  

 31.12.2005 21.11.2005 Bez 
kosztów 

Zmniejszenie 
liczby miejsc o 8 
w 2006r. 

4.  Osiągniecie wskaźnika 
zatrudnienia personelu 
bezpośredniej obsługi 
mieszkańca do 0,6 -  

31.12.05 --------------- 52.000,00  Październik 
2006 r.  

5.  Szkolenie pracowników 
działu opiekuńczo-
terapeutycznego 

IV kwartał 
2005r. 

11.2005r.  W ramach 
środków 
własnych 

------------------- 

 
 
 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU ZDROJU 
 
1. Informacje dotyczące planowanych i zrealizowanych działań naprawczych w roku 2005, w 

rozbiciu na poszczególnych zadania, oraz uzyskane efekty, ze wskazaniem poniesionych 
kosztów realizacji oraz źródeł ich sfinansowania: 
• Położenie nowej nawierzchni drogi dojazdowej – zlikwidowano duże ubytki i 

nierówności drogi, po której poruszają się mieszkańcy domu, poprzez wymianę 
nawierzchni z betonu na nawierzchnię z kostki „Polbruk”.  
Koszt realizacji zadania: - 83.550,00 zł  
w tym:   
- środki PFRON - 38.616,00 zł.  
- budżet powiatu - 44.934,00 zł. 

• Zainstalowanie platformy do transportu osób niepełnosprawnych (zadanie planowane do 
wykonania w 2004 r.) – umożliwienie wszystkim mieszkańcom domu komunikacji 
pomiędzy kondygnacjami budynku, a tym samym możliwość pełnego uczestnictwa w 
życiu codziennym, oraz korzystania z imprez organizowanych przez DPS jak  
i środowisko lokalne. Platforma została zainstalowana na zewnątrz budynku 
mieszkalnego z trzema przystankami na każdym poziomie budynku, oraz z wyjściem na 
poziom drogi dojazdowej.  
Koszt realizacji zadania: - 94.578,00 zł. w tym: 
- środki PFRON - 46.573,00 zł.   
- budżet powiatu - 48.005,00 zł. 

• Wykonanie 10 łazienek i 12 toalet – zadanie jest w trakcie realizacji z terminem 
zakończenia 30 kwietnia 2006 r. W zakresie prac modernizacyjnych ujęto: 
- wykonanie 6 łazienek z WC na I piętrze, poprzez adaptację części pomieszczeń 
mieszkalnych,  
- adaptację pomieszczeń gospodarczych na pokoje mieszkalne z łazienkami (6 pokoi) 
usytuowanych na parterze. W wyniku modernizacji dodatkowo DPS pozyska 12 łazienek 
z WC.  
Planowany koszt realizacji zadania: 120.128,00zł. w tym:  
- środki finansowe z Kontraktu Wojewódzkiego - 90.096,00 zł.,  



 
 

 
 
 

- budżet powiatu – 30.032,00 zł. 
• Zmniejszenie liczby miejsc o 10 w latach 2002 - 2005  

Realizację zadania, jakim jest zmniejszenie liczby miejsc o 10  uchwałą Zarządu Powiatu  
przeniesiono na 2006 rok – zmiana terminu wykonania zadania w programie naprawczym  
została zaakceptowana przez wojewodę zachodniopomorskiego – pismo: 
PS.1.MO.9012/14/05) 

• Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 
nie mniej niż 0,6 – uchwałą Zarządu Powiatu realizację zadania przeniesiono na 2006 rok, 
zmiana terminu w programie naprawczym została zaakceptowana przez wojewodę 
zachodniopomorskiego - pismo: PS.1.MO.9012/14/05. 

 
• Zgodnie z harmonogramem programu naprawczego w listopadzie 2005r. przeprowadzono 

szkolenie dla 42 pracowników zespołu terapeutyczo-opiekumnczego. Temat szkolenia 
„Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi”. 

 
2. Informacja dotycząca planowanych i niewykonanych w 2005r. zadań, w rozbiciu na 

poszczególne zadania, z podaniem przyczyny ich niezrealizowania oraz wysokości nakładów 
finansowych niezbędnych do ich realizacji: 

 
W 2005 roku nie wykonano dwóch  zadań, realizację zadań uchwałą Zarządu Powiatu  
przeniesiono na 2006r. Przeniesienie zadań do realizacji w 2006r. uzyskało akceptację 
wojewody zachodniopomorskiego, pisma: PS.1.MO.9012/14/05. 
 
 
 

1) Zmniejszenie liczby miejsc o 10 
2)Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia nie mniej niż 0,6  
(przy planowanej liczbie miejsc 82, osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-
opiekuńczym wymaga zatrudnienia w 2006r. 6 pracowników, przewidywany roczny koszt 
realizacji zadania – 52.000,00 zł. 
 
 
 
 
 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU 
 
 
Ocena stopnia realizacji programu naprawczego - stan na dzień 31.12.2005 r. 
 

Lp. Nazwa 
placówki 

Nazwa zadania planowanego do 
realizacji w 2005 roku 

Planowany 
termin 
wykonania 
zadania 

Data wykonania 
zadania 

Koszt 
realizacji 
zadania w zł 

W 
przypadku 
niewykonani
a zadania 
przewidywa
ny termin 
wykonania 



 
 

 
 
 

1. DPS 
Moryń ul. 
Rynkowa 
27  

Likwidacja pokoju 
jednoosobowego ( 7,8 m²) 

2005 2005 W ramach 
środków 
własnych 

-------------- 

2.  Zmiana pokoi 2-osobowych na 1-
osobowe 

2005 2005 W ramach 
środków 
własnych 

---------------- 

3.  Zmiana pokoi 10 –osobowych na 
2 i 3 osobowe 

2005 2005 42.000,00 ---------------- 

4.  Szkolenie pracowników zespołu 
terapeutyczno-opiekuńczego 

2005 2005 W ramach 
środków 
własnych 

--------------- 

5.  wykonanie 2 łazienek i 3 WC 2004 - 2005 2004-częściowo 
2005- 
zrealizowano 

13.000,00 zł. --------------- 

 
 
 
 
1. Informacje dotyczące planowanych i zrealizowanych działań naprawczych w roku 2005, w 

rozbiciu na poszczególnych zadania, oraz uzyskane efekty, ze wskazaniem poniesionych 
kosztów realizacji oraz źródeł ich sfinansowania: 
• Likwidacja pokoju jednoosobowego (7,8 m2) – zadanie zrealizowano w 2005r., w ramach 

środków własnych  
• Zmiana pokoi 2-osobowych na 1-osobowe – zrealizowano w ramach środków własnych, 
• Wykonanie 2 łazienek i 2 WC – zadanie zrealizowano w 2005r., w ramach środków 

własnych 
• Zmiana pokoi 10 osobowych na 2 i 3 osobowe – termin realizacji – 2005r.  

Koszt realizacji zadania - 42.000,00 zł. w tym: 22.400,00 zł. – wydatkowano w 2004r. - - 
19.600,00 zł. w 2005r. 
w tym: 10.000,00 zł. – dotacja z budżetu powiatu, 
- 9.600,00 zł. środki własne 

• Szkolenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego – termin realizacji zadania: 
2005r. – w ramach środków własnych. 

 
• Zaplanowane zadania na rok 2005 wykonano w terminie. Program naprawczy został 

zrealizowany. 
 
 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM CZARNOWIE 
 
 
Ocena stopnia realizacji programu naprawczego - stan na dzień 31.12.2005r.  
 
 



 
 

 
 
 

Lp.  Nazwa 
placów
ki 

Nazwa zadania planowanego 
do realizacji w 2005 roku 

Planowany 
termin 
wykonania 
zadania 

Data 
wykonania 
zadania 

Koszt realizacji 
zadania w zł 

W przypadku 
niewykonania 
zadania 
przewidywany 
termin 
wykonania 

1  DPS 
Nowe 
Czarno
wo  

Zatrudnienie 14 pracowników 
w zespole opiekuńczo-
terapeutycznym 

2003 -2004 ------------------ 168.000,00  Zadanie 
przeniesiono w 
całości na 2006r.  

 
 
 
1. Informacje dotyczące planowanych i zrealizowanych działań naprawczych w roku 2005, w 

rozbiciu na poszczególnych zadania, oraz uzyskane efekty, ze wskazaniem poniesionych 
kosztów realizacji oraz źródeł ich sfinansowania:  
• Zatrudnienie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego – zadania nie zostało 

wykonane z powodu bardzo trudnej sytuacji finansowej Domu oraz planowanej zmiany 
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.  

• W związku z powyższym konieczne było przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 
2006. Dnia 29 czerwca 2005r. Zarząd Powiatu Gryfińskiego podjął uchwałę w sprawie 
wprowadzenia zmian do programu naprawczego usług świadczonych przez dom i 
przeniesienia w całości zadania na 2006r. 

  
2. Informacja dotycząca planowanych i niewykonanych w 2005 roku zadań, w rozbiciu na 

poszczególne zadania, z podaniem przyczyny ich niezrealizowania oraz wysokości nakładów 
finansowych niezbędnych do ich realizacji: 
• Zadania zaplanowane na lata 2001-2005 zostały zrealizowane w terminie. 

 
3. Informacje dotyczące zadań planowanych na lata wcześniejsze i dotychczas nie wykonane, w 

rozbiciu na poszczególne zadania, ze wskazaniem przyczyn niewykonania oraz planowanych 
działań celem ich realizacji. Należy wskazać niezbędne do poniesienia koszty realizacji tych 
zadań oraz planowane źródło finansowania: 
• Planowane zadania w latach wcześniejszych  
– Program naprawczy realizowany jest na bieżąco, nie ma zaległości z lat poprzednich. 

 
4. Informacja dotycząca działań naprawczych, które pozostały do realizacji do 31 grudnia 2006 

r., koszt ich realizacji ze wskazaniem na planowane źródło finansowania: 
• Wykonanie przyłączy systemu przyzywowo-alarmowego i alarmowo-przeciwpożarowego 

do nowoadaptowanych pomieszczeń – koszt realizacji 10.000,00 zł. - środki własne, 
• Podział sal i adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalne – realizacja zadania ze 

środków budżetowych Powiatu Gryfińskiego, pozostawiono środki nie wygasające w 
kwocie 182.000,00 zł. 
Złożono wniosek do PFRON w sprawie uzyskania dofinansowania na roboty budowlane 

obiektów służących rehabilitacji.  
*Adaptacja pomieszczenia na pokój dzienny z aneksem kuchennym w nowo powstałym 
Domu Rodzinnym – VII. Koszt realizacji wg kosztorysu, realizacja zadania z budżetu 
powiatu - w ramach środków nie wygasających - 182.000,00 zł. 



 
 

 
 
 

• W pawilonie wielofunkcyjnym (pomieszczenia do terapii i rehabilitacji) zostaną 
wyodrębnione pomieszczenia na: 
- łazienki i toaletę dla personelu i mieszkańców,  
- pomieszczenie socjalne,  
-2 pracownie 
 Realizacja zadania w ramach środków nie wygasających z budżetu powiatu  

• Przygotowanie nowego układu pokoi wieloosobowych w całym domu. 
Przewidywany stan po wykonaniu zadania:  
- 7 pokoi 1-osobowych,  
- 36 pokoi 2-osobowych,  
- 10 pokoi 3-osobowych,  
- 4pokoje 4-osobowe  
Realizacja zadania w ramach środków nie wygasających z budżetu powiatu. 

• W Domu Rodzinnym - VI doposażenie kuchni i pokoi. Realizacja zadania w ramach 
środków nie wygasających z budżetu powiatu. 

 
 
• Adaptacja pomieszczeń na łazienki i toalety, wyposażenie łazienek w 12 wanien oraz 17 

natrysków, przebudowa istniejących łazienek i toalet. Realizacja zadania w ramach 
środków nie wygasających z budżetu powiatu. 

 
• Zatrudnienie 4 pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego – koszt realizacji 

zadania - 48.000,00 zł. 
 
 
 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBCACH 
 
Ocena stopnia realizacji programu naprawczego - stan na dzień 31.12.2005r. 
 
 

Lp. Nazwa 
placów
ki 

Nazwa zadania planowanego 
do realizacji w 2005 roku 

Planowany 
termin 
wykonania 
zadania 

Data 
wykonania 
zadania 

Koszt realizacji 
zadania w zł 

W przypadku 
niewykonania 
zadania 
przewidywany 
termin 
wykonania 

1  DPS 
Dębce 
11  

Zatrudnienie psychologa 31.12.05 01.11.05r. 704,37 --------------------- 

 
 
 
 
 
1. Informacje dotyczące planowanych i zrealizowanych działań naprawczych w roku 2005, w 

rozbiciu na poszczególnych zadania, oraz uzyskane efekty, ze wskazaniem poniesionych 
kosztów realizacji oraz źródeł ich sfinansowania:  



 
 

 
 
 

• Zatrudniono psychologa w wymiarze 1/8 etatu – uzyskano lepsze efekty terapeutyczne 
działań pracowników I kontaktu. Mieszkańcy chętniej poddają się zabiegom 
rehabilitacyjno-terapeutycznym, łatwiej nawiązują kontakt z nowymi mieszkańcami i 
chętniej nawiązują bliższy kontakt ze swoimi opiekunami. Od II kwartału 2006 roku 
przewiduje się zwiększenie czasu pracy psychologa i zatrudnienie na  ¼ etatu. 

  
2. Informacja dotycząca planowanych i niewykonanych w 2005 roku zadań, w rozbiciu na 

poszczególne zadania, z podaniem przyczyny ich niezrealizowania oraz wysokości nakładów 
finansowych niezbędnych do ich realizacji: 
• Zadania zaplanowane na 2005r. zostały zrealizowane w terminie. 

 
3. Informacje dotyczące zadań planowanych na lata wcześniejsze i dotychczas niewykonane, w 

rozbiciu na poszczególne zadania, ze wskazaniem przyczyn niewykonania oraz planowanych 
działań celem ich realizacji. Należy wskazać nie zbędne do poniesienia koszty realizacji tych 
zadań oraz planowane źródło finansowania: 

 
• Planowane zadania w latach wcześniejszych - Dom realizuje program naprawczy na 

bieżąco, nie ma zaległości z lat poprzednich. 
 
4.  Informacja dotycząca działań naprawczych, które pozostały do realizacji do dnia 31 grudnia 

2006 r., koszt ich realizacji ze wskazaniem na planowane źródło finansowania: 
 
Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym nie mniej niż 0,5  
Konieczne jest zatrudnienie 7 pracowników, na kwotę – 141.508,08 zł. rocznie. 
Źródło finansowania – dodatkowe środki finansowe z budżetu powiatu. 
 

5. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2005r. 
wynosił: 

1) Dom Pomocy Społecznej w Dębcach – 1.715,00 zł 
2) Dom Pomocy Społecznej w Moryniu – 1.661,00 zł 
3) Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – 1.711,55 zł 
4) Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju – 1.664,51 zł 

 
6. W ramach realizacji uchwały Nr XIX/235/2004 Rady Powiatu z dnia 10.11.2004r. w sprawie 
trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy 
społecznej, Zarząd Powiatu w dniu 21 marca 2005r. ogłosił otwarty konkurs ofert na 
prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i w Moryniu.  
 W dniu 28 września 2005r. Powiat Gryfiński podpisał umowę ze Zgromadzeniem Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie na prowadzenie od 
dnia 1 stycznia 2006r. Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Wyłonieniu w drodze konkursu 
oferenci na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie wycofali swoją ofertę. 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

IV. OPIEKA I WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY 

1.Informacje ogólne 
Na  terenie Powiatu Gryfińskiego opiekę i wychowanie zapewniają: 
- Rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego    – 2                             – 12 dzieci 
- Wielodzietna rodzina zastępcza                                                – 1                               – 3 dzieci 
- Rodziny spokrewnione z dzieckiem                                     – 104                           -  133 dzieci 
- Rodziny niespokrewnione z dzieckiem                                  – 15                              - 21 dzieci 
- Rodziny zastępcze ogółem:                                                 - 122                           - 169 dzieci                             
 
- Środowiskowe ogniska wychowawcze - 8                                                               – 240 miejsc  
- Rodzinny dom dziecka -1                                                                                            - 10 miejsc 
- Placówki socjalizacyjne – 2                                                                                         - 86 miejsc   
- Interwencja                                                                                                                   -3 miejsca 
 
 
 
 
2. RODZINY ZASTĘPCZE 
Na podstawie postanowienia sądu w roku sprawozdawczym: 
1) zawiązano 20 nowych rodzin zastępczych, 
2) rozwiązano 14 rodzin zastępczych, z których: 
- 5 dzieci powróciło do rodziców biologicznych, 
- 2 dzieci umieszczono w rodzinach adopcyjnych, 
- 4 dzieci umieszczono w innych rodzinach zastępczych, 
- 3 dzieci umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
 
Zgodnie z zapisem art. 75 ustawy o pomocy społecznej z rodziną, która będzie pełniła funkcję 
zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, starosta zawiera umowę, do której 
mają zastosowanie odpowiednio przepisy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. 
Nr 16. poz. 93 z późn. zm.) dotyczące umowy zlecenia. 
Zawodowa niespokrewnioną z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego 
otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka lub z tytułu 
świadczonej opieki i wychowania. W roku sprawozdawczym przeszkolono 7 nowych rodzin- 
kandydatów na rodziny zastępcze. 
   Na podstawie wywiadu rodzinnego przeprowadzanego corocznie w rodzinach zastępczych 
dokonano oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka w rodzinie.  
W 2005r. sprawdzono sytuację materialną u 338 rodziców biologicznych, stwierdzono: 
- 71 rodziców biologicznych dziecka nie żyje, 
- w 26 przypadkach nie ustalono ojcostwa, 
- 52 rodziców płaci na dzieci świadczenia alimentacyjne, 
- w 27 przypadkach z powodu długotrwałego braku miejsca zameldowania zawieszono 
postępowanie administracyjne, 
- w 75 przypadkach niemożliwym było ustalenie miejsca pobytu rodziców biologicznych, 
- w 86 przypadkach, z powodu trudnej sytuacji materialnej wydano decyzje odstępujące od 
ustalania odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 
  W okresie sprawozdawczym z upoważnienia Starosty Gryfińskiego wydano 139 decyzji 



 
 

 
 
 

zmieniających  lub przyznających  pomoc pieniężną. 
 W 2005r. na terenie powiatu funkcjonowało 59 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 
otrzymujących pomoc pieniężną na kontynuację nauki, 4 wychowanków złożyło wnioski i 
otrzymało  pomoc pieniężną, 5 wychowanków złożyło wnioski i otrzymało pomoc w formie 
rzeczowej. 
   Na mocy ustawy o dochodach samorządu terytorialnego zostały zawarte porozumienia  
z powiatami, w których na podstawie postanowienia sądu przebywają dzieci z naszego powiatu. 
W okresie sprawozdawczym Powiat Gryfiński zawarł ogółem 14 porozumień dotyczących 
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w tym: 
- 8 porozumień dotyczyło dzieci z Powiatu Gryfińskiego przebywających na terenach innych 
powiatów na ogólna kwotę wydatków - 77.990,75 zł,  
- 6 porozumień dotyczyło dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na 
naszym terenie na ogólna kwotę - 70.903,20 zł. 
Powiaty, z którymi zawarto porozumienia: Rybnik (1) Kamień Pomorski (1), Szczecin (5) 
Stargard szczeciński (2), Pyrzyce (1), Police(1), Człuchów (1), Września (1), Szamotuły (1).  
 
 
3. PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO - ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE 
 
     Głównym zadaniem placówek wsparcia dziennego jest wspieranie rodziny w wykonywaniu 
jej podstawowych obowiązków, a tym samym zapobieganie umieszczania dzieci w placówkach 
opieki całodobowej. 
Powiat Gryfiński zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ogłosił konkurs na realizację zadań z 
zakresu pomocy społecznej i w dniu 1 lipca 2005r. zawarł umowę z Towarzystwem Przyjaciół 
Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny z siedzibą w Szczecinie na prowadzenie 8 
placówek wsparcia dziennego.  
    Placówki zapewniają 240 miejsc wsparcia dziennego i zorganizowane są w miejscowościach: 
Drzenin, Sobiemyśl, Radziszewo, Krzywin Gryfiński, Gardno, Wysoka Gryfińska, 2 placówki w 
Gryfinie. 
   Całkowity koszt działalności placówek w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę – 
110.840,57 zł, w tym kwota dotacji celowej z budżetu powiatu - 76.000,00 zł.  
Wymierne rezultaty realizacji zadania, to zapewniona opieka dla 240 dzieci, organizacja ich 
czasu wolnego, systematyczna pomoc dziecku i jego rodzinie w trudnych sytuacjach życiowych, 
życiowych przede wszystkim: 
- podniesienie poczucia własnej wartości, 
- poprawa wyników w nauce, 
- poprawa relacji dziecko – rodzic, 
- lepsze zaspokojenie potrzeb życiowych dzieci i młodzieży, 
- poprawa stanu emocjonalnego dziecka w środowisku rodzinnym i społecznym, 
- zwrócenie większej uwagi rodziców na sprawy własnych dzieci, 
- odciążenie socjalne ( dożywianie dzieci, zakup odzieży), 
- rozwijanie zainteresowań, 
- nabywanie umiejętności funkcjonowania w środowisku uczniowskim. 
Świetlice – Ogniska Wychowawcze funkcjonowały przez 5 dni w tygodniu od godz. 13.00 do 
18.00 w dni powszednie, w sobotę i niedzielę działały według potrzeb. 
W okresie wakacji prowadzone były zajęcia z bogatym programem wypoczynku w miejscu 
zamieszkania, połączone z zajęciami socjoterapeutycznymi. W okresie sprawozdawczym 



 
 

 
 
 

placówki objęły opieką 240 dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych, niewydolnych 
wychowawczo i patologicznych. Większość rodziców to osoby długoterminowo bezrobotne, 
szczególnie są to osoby zamieszkujące we wsiach popegeerowskich. Wychowankowie, którzy 
uczestniczyli w zajęciach zostali zgłoszeni do ogniska przez wychowawców i pedagogów 
szkolnych. 
 
 
4. PLACÓWKA RODZINNA  

 
 NIEPUBLICZNY RODZINNY DOM DZIECKA ,,AGATOS”W GARDNIE - prowadzony 
przez A. i T. DRABIK  
  
 
Placówka rodzinna tworzy jedną wielodzietną rodzinę dla dzieci, dla których nie znaleziono 
rodziny zastępczej lub adopcyjnej.  
,,Agatos” Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka A. i T. Drabików w Gardnie- placówka rodzinna 
zapewniająca opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego dla 10 dzieci. 
Placówkę utworzono 2 stycznia 2002r. Placówka realizuje zadania na podstawie umowy zlecenia. 
Umowę zawarto na podstawie art.12a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 424) oraz art. 118 ustawy o finansach publicznych. Przepisy przejściowe 
zawarte w art. 146 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  
( Dz.U. Nr 64, poz. 593 oraz Nr 99, poz. 1001) określają, ze umowy w sprawie zlecania realizacji 
zadań z zakresu pomocy społecznej zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc 
do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008r. 
Wysokość dotacji przekazywana podmiotowi na podstawie zawartej umowy stanowi kwota 
154.280,00 zł rocznie – 12.440,00 zł miesięcznie. 
 
W związku z obowiązkiem ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce na podstawie 
wywiadów środowiskowych ustalono odpłatność dla 1 opiekuna prawnego i dla 1 pełnoletniego 
wychowanka. Z uwagi na trudną sytuacje materialną z odpłatności zwolniono 2 rodziców. 
 
Na dzień 31 grudnia 2005r. zawarto porozumienia z powiatami, z których dzieci umieszczone są 
na podstawie postanowienia sądu w ,,Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka ,,Agatos” w 
Gardnie: 
 
Tabela. Nr 1.  
 
Lp. Nazwa powiatu Kwota dotacji Data zawarcia 

porozumienia  
1.  Stargard                  1.316,84 14.12.04 
2. Stargard                  1.316,84 14.12.04 
3. Stargard                  1.316,84 14.12.04 
4. Stargard                  1.316,84 14.12.04 
5. Miasto Szczecin                  1.316,84 17.12.l04 
6. Miasto Szczecin             3x 1.316,84 17.12.04 
7. Goleniów                  1.316,84 20.12.04 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
5.  DOMY DZIECKA - placówki socjalizacyjne 
 
 
1) DOM DZIECKA W BINOWIE  
  
- Dom dziecka zapewnia opiekę 43 wychowankom ( 40 + 3 miejsca interwencyjne). 
Opiekę nad wychowankami sprawuje 8 wychowawców oraz 9 pracowników obsługi 
i administracji. 
- W roku 2005 na podstawie postanowienia sądu do placówki skierowano 17 dzieci. Placówkę 
opuściło 2 wychowanków. 
- W związku z obowiązkiem ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce ustalono 
odpłatność dla 7 rodziców.  
- Z uwagi na trudną sytuację materialną z odpłatności zwolniono 20 rodziców, 4 rodzicom 
zawieszono postępowanie.  
INTERWENCJA – 3 miejsca - Binowo 
W sytuacjach kryzysowych, wymagających zapewnienia dziecku natychmiastowej opieki, 
istnieje możliwość umieszczenia dziecka w placówce w Binowie, do czasu wyjaśnienia jego 
sytuacji rodzinnej. Placówka zapewnia wówczas dziecku całodobowa opiekę doraźną.  
W 2005r. interwencyjnie oraz w trybie nagłym umieszczono 15 dzieci. 
2) DOM DZIECKA  W TRZCIŃSKU ZDROJU. 
 
Dom dziecka może zapewnić opiekę i wychowanie 43 wychowankom. 
Opiekę nad wychowankami sprawuje 11 wychowawców i 11 pracowników obsługi  
i administracji. 
W 2005r. do placówki na podstawie postanowienia sądu skierowano 17 dzieci. 
Placówkę opuściło 15 dzieci, w tym: 
- do domu rodzinnego powróciło – 5  
- umieszczono w rodzinie zastępczej – 1  
- umieszczono w innych placówkach – 2 
- usamodzielniono – 7 wychowanków. 
W związku z obowiązkiem ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce ustalono 
odpłatność dla 4 rodziców i 3 opiekunów. Z uwagi na trudną sytuację materialną z odpłatności 
zwolniono 2 rodziców. 
 * Pomoc finansowa dla usamodzielnionych wychowanków z domów dziecka i rodzin 
zastępczych 
 
Lp. Rodzaj pomocy                     Liczba Kwota w zł 
1. Miesięczna pomoc 

pieniężna  
        122 rodziny zastępcze          1.299.270,00  

2.  Jednorazowa pomoc dla 
nowych rodzin 

          3 rodziny zastępcze                    972,00  



 
 

 
 
 

3. Na kontynuowanie nauki – 
rodziny zastępcze 
 

59– pełnoletnich wychowanków             271.915,04 

4. Na kontynuowanie nauki – 
placówki opiekuńczo-
wychowawcze 

21- pełnoletnich wychowanków               99.691,50  

5. Pomoc pieniężna – rodziny 
zastępcze 

4 wychowanków               17.195,08 

6. Pomoc pieniężna w formie 
rzeczowej – placówki  

5 wychowanków               24.315,00  

7. Pomoc pieniężna  1 wychowanek placówki                  6.484,00 
8. Pomoc pieniężna w formie 

rzeczowej  
7 wychowanków placówki                34.026,00  

9. Wynagrodzenie dla 2 osób 
pełniących funkcje 
pogotowia rodzinnego i dla 
1 osoby pełniącej funkcję 
wielodzietnej 
niespokrewnionej rodziny 
zastępczej 

3 osoby                82.193,00  

10. Szkolenie rodzin 
zastępczych 

7 rodzin                  2.800,00 

11. Ogółem: -------------------------------------            1.838.861,62  
 
IV. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA 

Zadania realizowane  na rzecz osób niepełnosprawnych 

Na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej PFRON przekazuje środki 
finansowe zgodnie z algorytmem. Kwota środków finansowy z PFRON przekazana powiatowi 
przeznaczonych na realizację zadań wyniosła 1.338.541,00 zł., w tym:  
- zobowiązania ( WTZ)    – 604.162,00 zł  
- rehabilitacja społeczna -  669.797,00zł 
- rehabilitacja zawodowa -  64.582,00 zł 
 
 Na podstawie uchwały Rady Powiatu  w sprawie określenia zadań realizowanych w 2005r. ze 
środków PFRON   wykonano następujące zadania: 

 
Lp. Nazwa zadania Liczba osób 

korzystających  
 Środki finansowe  w 
zł 

1. Szkolenia organizowane przez 
pracodawcę 

              18          26.000,00 

2. Pożyczki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

                1          60.000,00 

3. Dofinansowanie kosztów działania 
WTZ-  Goszków 

              20         268.280,00 



 
 

 
 
 

4. Dofinansowanie kosztów działania 
WTZ - Gryfino 

 
        23 

        308.522,00 

5. Dofinansowanie uczestnictwa w 
turnusach rehabilitacyjnych 

392 w tym 107 
opiekunów 

        213.574,00 

6. Dofinansowanie likwidacji barier                   39         295,020,00 
7.  Dofinansowanie zaopatrzenia w 

sprzęt rehabilitacyjny i środki 
pomocnicze 

              482         149.375,00 

8. Dofinansowanie sportu, kultury 
rekreacji 

6 umów w tym: 615 
osób, w tym 153 
dzieci 

          15.479,00 

9. Zobowiązania dotyczące zwrotu 
kosztów wynagrodzeń i składek na 
ubezpieczenia  społeczne art.26 

10 -umów           26.782,00 

10. Ogółem:                     1.338.541,00 
 
 
 
 
 
 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 

 
Przy Centrum działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt wypożyczany jest na 

podstawie orzeczenia o niesprawności lub zaświadczenia lekarskiego. Wypożyczalnia czynna jest 
od poniedziałku do piątku. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie. 
 W 2005  roku ze sprzętu skorzystały  82 osoby: 

 
• łóżko - 19 
• chodzik - 20 
• kule łokciowe - 16 
• wózek inwalidzki - 4 
• krzesło sedesowe- 3 
• laska – 1 
• materac – 15 
• boki do łóżek – 6 
• stopki do wózka inwalidzkiego – 2 
• pionizator – 1 
• myjka - 1 

 Sprzęt wypożyczany jest osobom potrzebującym na podstawie orzeczenia lekarskiego lub 
orzeczenia o niepełnosprawności. Sprzęt wypożyczany jest na podstawie  umowy na okres do 1 
roku, w uzasadnionych przypadkach można ten okres wydłużyć.  
 
Problemy występujące  w realizacji zadania 
Brak środków finansowych na zakup brakującego sprzętu i na odnowienie pomieszczeń w 
których sprzęt się znajduje. 
Brakujący sprzęt: 



 
 

 
 
 

 
• wózek  inwalidzki -  10 sztuk, 
• materac przeciwodleżynowe - 10 sztuk, 
• kule - 20 par, 
• łóżka sterowane pilotem - 5 sztuk. 

 
V. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 
Zarządzeniem Starosty Gryfińskiego Nr 48 z dnia 28 listopada 2001r. powołano Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gryfinie. Zespół działa przy PCPR w 
Gryfinie. Siedzibą wyjazdową Zespołu jest miasto Chojna. 
 
W skład Zespołu wchodzą  specjaliści: 

 
• lekarz medycyny pracy          1 osoba 
• lekarz specjalista psychiatra   2 osoby 
• lekarz specjalista pediatra      1 osoba 
• lekarz specjalista neurolog     1 osoba 
• psycholog             2 osoby  
• pedagog                                  2 osoby 
• pracownik socjalny  5  osób 
• doradca zawodowy  2 osoby 
 

 
 Za wydanie orzeczenia członkowie Zespołu otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o 
dzieło, gdzie dziełem jest orzeczenie. Starosta na wniosek przewodniczącego Zespołu ustala 
stawki wynagrodzenia dla członków Zespołu. Na rok 2005 za wydanie orzeczenia Starosta 
ustaliła stawkę; 
1) Za wydanie orzeczenia z udziałem osoby niepełnosprawnej: 
- lekarz przewodniczący składu -14,00 zł brutto, 
- inny specjalista -10,oo zł brutto. 
2) Za wydanie orzeczenia bez udziału osoby niepełnosprawnej: 
- lekarz przewodniczący składu – 12,00 zł brutto, 
- inny specjalista – 8,00 zł brutto. 
 
Środki finansowe ( dotacja) przeznaczone na działalność Zespołu stanowiły kwotę 75.000,00 zł 
Koszt wydania 1 orzeczenia – 70,42 zł. 
 
Tabela przedstawia liczbę wydanych orzeczeń i legitymacji w 2005r. 
 

Liczba złożonych wniosków                     1.220 
Liczba wydanych orzeczeń ogółem                     1.220  
Liczba wydanych orzeczeń dla osób od 16 roku życia                        739 
Liczba wydanych orzeczeń dla osób do 16 roku życia                        481 
Liczba wydanych legitymacji                        648 

*Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopniu 



 
 

 
 
 

niepełnosprawności: 
a) Osoby powyżej 16 roku życia , podział ze względu na cel składania wniosku: 

• odpowiednie zatrudnienie – 21 osób 
• uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej – 18 osób 
• konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze – 150 osób 
• korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia – 53 osoby 
• zasiłek stały – 321 osób 
• zasiłek pielęgnacyjny – 350 osób 
• korzystanie z karty parkingowej – 26 osób 
• inne – 17 osób 
• ogółem: 956 osób 
 

 
b) Osoby przed ukończeniem 16 roku życia, podział ze względu na cel składania wniosku: 

• zasiłek pielęgnacyjny – 435 osób 
• świadczenie pielęgnacyjne – 21 osób 
• inne – 1 osoba 
• ogółem; 457 osób 
•  

*Liczba wydanych orzeczeń: 
a) Osoby po 16 roku życia 

• orzeczenie z określeniem stopnia niepełnosprawności – 713 
• orzeczenie o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 18 
• orzeczenie o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności – 8 
• ogółem: 739 

b) Osoby przed 16 rokiem życia 
• orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności – 4 
• orzeczenie o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 35 
• orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 422 
• ogółem: 481 
 

* Liczba wydanych legitymacji 
• dla osób przed 16 rokiem życia – 184 
• dla osób po 16 roku życia – 268 
• na podstawie orzeczeń innych organów ( KIZ, ZUS, KRUS, MON, 
MSWiA) – 196  
• ogółem: 468 

 
 
Do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie złożono  
23 odwołania. Z liczby tej nie uchylono żadnego orzeczenia. 
 
 
VI. INTERWENCJA KRYZYSOWA 



 
 

 
 
 

 
 

1.  PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonujący przy PCPR i działa na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej oraz ustawy z dnia 20 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie. W punkcie 
świadczone są usługi specjalistyczne z zakresu pomocy psychologicznej, pedagogicznej, 
socjalnej i prawnej jak również prowadzona jest terapia dla osób i rodzin będących ofiarami 
przemocy lub znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej. 
 
 
 
 
 
Problemy najczęściej występujące w naszym powiecie;                    liczba udzielonych porad 

 
• Kryzysy w życiu rodziny                               - 38 
• Kryzysy małżeńskie we wczesnej lub późnej fazie związku     - 30  
• Przemoc w rodzinie /psychiczna i fizyczna/        - 34 

 
 
Kryzysy psychiatryczne:                                                     
 

• Próby samobójcze             - 4  
• Problemy osobowościowe           - 11 
• Kryzysy wynikające z zaburzeń psychicznych        - 11 
• Alkoholizm i inne uzależnienia          - 39  

 
Kryzysy sytuacyjne: 
 

• Utrata bliskich, sytuacja żałoby           - 8  
• Rozwód                                                                                                  - 28 
• Bulimia, anoreksja, ADHD                                                                    - 20  
• Niepełnosprawność                                                                                - 26  

 
 Specjaliści pomagają również rozwiązywać problemy: 

– mieszkaniowe                                                                                        - 12 
– eksmisje                                                                                                 -  6  
– brak pracy                                                                                             -  15 
– finansowe                                                                                              - 34    
– Alimenty                                                                                                - 20 
– Umieszczenie w domu pomocy społecznej                                           - 14 
– Orzeczenie o niepełnosprawności                                                         - 34                                                     

          Ogółem udzielono 249  porad 
W roku 2005 z porad skorzystało 79 osób, wobec których stosowano przemoc psychiczną i 

fizyczną. Specjaliści pełniąc dyżury udzielają również porad telefoniczne. 



 
 

 
 
 

W wyniku zaistnienia przemocy umieszczono: 
- w ośrodku terapii uzależnień w Szczecinie lub w oddziale odwykowym – 48 osób 
W stosunku do 38 osób rozpoczęto oddziaływania terapeutyczne. 
W celu skutecznego działania współpracujemy z kuratorami sądowymi, policjantami, 
pracownikami socjalnymi z OPS, psychologami i  pedagogami szkolnymi. 
Zespół Interwencji Kryzysowej w skład którego wchodzą: pedagog, psycholog kliniczny, 
prawnik, pracownik socjalny i terapeuta świadczy pomoc rodzinie w sytuacji wystąpienia 
przemocy w rodzinie lub niezaradności opiekuńczo-wychowawczych. Zespół świadczy pomoc w 
postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego. 
W sytuacji ostrego kryzysu udziela się schronienia osobom i rodzinom narażonym na przemoc w 
rodzinie, dąży do szybkiej normalizacji ich sytuacji prawnej. 
W roku sprawozdawczym od września na umowę zlecenia zatrudnieni są w/w specjaliści  
i pełnią dyżury 1 x w tygodniu przez 2 godziny. 
Wydatki finansowe w rozdziale 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej  
 
Paragraf Dotacja Środki własne 
Wynagrodzenia 
4010 

3.301,00 24.199,51 

Dodatkowe 
wynagrodzenia 
roczne 4040 

---------------------------   1.681,25 

Składki na ub. 
Społ. 4110 

833,33   4.776,14 

Składki na FP 
4170 

6.450,00   5.000,00 

Zakup 
materiałów 
4210 

10.502,23      530,00 

Zakup energii 
4260 

-------------------------    1.199,23 

Zakup usług 
4300 

7.922,94    1.068,00 

Podróże 
służbowe- 
krajowe 4410 

21,40 ------------------------------- 

Zakup 
komputera 
6060 

--------------------------     3.301,00 

Ogółem:  29.146,04    42.415,03 
 
 
 
 
VI. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 

1. Informacje ogólne 



 
 

 
 
 

 
           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką pomocy społecznej.  
Wykonuje zadania wynikające z następujących ustaw; 
-o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( Dz.U.Nr.64, poz. 593 z późn. zmianami). 
-o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 
sierpnia 1997 r. (Dz.U.Nr.123,poz.776 z późn. zmianami). 
-o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego z dnia 24 stycznia 199r. (Dz.U.Nr.142, poz.950 z późn zmianami). 
-o repatriacji z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U.Nr.106, poz,1118 z późn. zmianami). 
 
 
 
2.ZADANIA SZCZEGÓŁOWE PCPR 
 
  Celem PCPR jest wykonywanie zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej. 
  W minionym okresie zrealizowano następujące zadania powiatu: 
1) zawarto porozumienia i umowy z powiatami, w których przebywają dzieci z naszego powiatu, 
lub z którego powiatu dzieci przebywają w naszych placówkach lub rodzinach zastępczych, 
2) przygotowano dokumentację do zlecenia w drodze otwartego konkursu ofert zadań z zakresu 
pomocy społecznej: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i w Moryniu 
oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 
3) organizowano usługi opiekuńcze w domach pomocy społecznej i kierowano osoby do dps, 
4) udzielano informacji o prawach i uprawnieniach osobom ubiegającym się o pomoc, 
5) zapewniono opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
6) prowadzono punkt interwencji kryzysowej, 
7) wspomagano osoby opuszczające zakłady karne i inne rodzaje placówek opiekuńczo-
wychowawczych i zakłady dla nieletnich, 
8) przyznawano pomoc pieniężną na usamodzielnienia oraz pokrywano wydatki związane z 
kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-
wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i rodziny zastępcze. 
9) przeszkolono rodziny zastępcze, 
10) wyszkolono rodziny pełniące rolę pogotowia rodzinnego, 
11) organizowano opiekę w rodzinach zastępczych, 
12) udzielano pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w nich dzieci, 
13) kierowano dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
14) udzielano pomocy pieniężnej repatriantom, 
15) udzielono pomocy pieniężnej kombatantom, 
16) współpracowano z organizacjami pozarządowymi, 
17) finansowano i nadzorowano 2 warsztaty terapii zajęciowej 
18) orzekano o niepełnosprawności, wydawano orzeczenia, legitymacje i opinie dla osób 
niepełnosprawnych, 
19) dofinansowano osobom niepełnosprawnym zakup sprzętu ortopedycznego i środków 
pomocniczych, 
21) przeprowadzono wywiady środowiskowe, 
22) udzielano porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych a także prowadzono terapię 
dla osób z problemem alkoholowym. 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
3.Informacja o przebiegu wykonania budżetu PCPR w 2005r. 
 
 
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan      -         wykonanie
1. 700 70005 Dochody z najmu i dzierżawy  

Odsetki od należności  
9.260,00      -     9.432,48 
               39,79 

2. 758 75814  Pozostałe odsetki              464,95 
3. 852 85204 Wpływy z różnych opłat 100,00       -          697,50 
4. 852 85218 PCPR – wpływy z różnych 

dochodów 
--------------     86,40 

5. 853 85324 PFRON – wpływy z różnych 
dochodów 

25.877,00     -    31.639,00 

6. Ogółem ------------------ ---------------------------------------- 35.237,00     -    42.360,12 
 
4. Wydatki PCPR 
 
Dział  Rozdział  Plan Zmiany Plan po 

zmianach 
852 85218 -  PCPR  414.717,00  - 29.141,00  385.576,00 
853 85321 – Zespół 

ds. Orzekania 
73.000,00 + 12.450,00 85.450,00 

852 85201 
usamodzielnienia 
– placówki 

150.136,00 - 9.934,00 140.202,00 

852 85204 – rodziny 
zastępcze 

1.628.060,00 + 67.800,00 1.695.860,00 

853 85334 – 
repatrianci 

------------------ 15.688,00 –
dotacja-  
zadanie 
rządowe 

15.688,00 

851 85156 – składki 
zdr. ,,AGATOS” 

3.932,00 154,00 4.086,00 

852 85220 – Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej 

5.000,00 29.146,04 + 
37.415,03 

71.561,07 

 
 

5. Realizacja programów  
 
1) Program wyrównania różnic między regionami  
– Obszar - D  



 
 

 
 
 

- Umowa na kwotę - 86.250,00 zł na zakup mikrobusu do przewozu osób 
niepełnosprawnych – gmina Cedynia, 
- Obszar –C 
umowa na kwotę - 207.000,00 zł z firmą ,,Ozi” – zakład pracy chronionej w Gryfinie – 
organizacja i zakup wyposażenia dla 9 stanowisk pracy, 
- umowa na kwotę 23.000,00 zł ze specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w 
Chojnie – organizacja 1 stanowiska pracy.  
 
2) Kontrakt Wojewódzki na kwotę 90.096,00 zł na wykonanie 10 łazienek i 12 toalet w 

DPS Trzcińsko Zdrój, 
 
3) Budowa i rozbudowa obiektów służących rehabilitacji - dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego ze środków PFRON na kwotę 46.573,00 zł- zamontowanie 
platformy do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Trzcińsko Zdrój 

 
4) Dotacja  Ministra Polityki Społecznej w kwocie 29.146,04 zł na finansowe wspieranie 

programów z zakresu pomocy społecznej – dla PCPR na bieżące funkcjonowanie 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej  

 
 
5)  Realizacja Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, w 

tym: 
a) program informacyjny- artykuły w prasie i w BIP 
b) zapewnienie warunków do udziału osób niepełnosprawnych w organizowanych 

imprezach, 
c) działania zmierzające do pełnego zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w środki 

pomocnicze, sprzęt ortopedyczny i artykuły pomocnicze, 
d) likwidacja barier w budynkach użyteczności publicznej ( PCPR), 
e) udostępnienie komunikacji dla osób niepełnosprawnych- zakup pojazdu, 
f) systematyczne dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
g) poradnictwo społeczne w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych, 
h) wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodziców poprzez poradnictwo 

psychologiczno-pedagogiczne, 
i) promowanie sportu, rekreacji i turystyki wśród osób niepełnosprawnych, 
j) konsultacja społeczna poprzez opiniowanie przez Powiatowa Społeczna Radę ds. osób 

niepełnosprawnych wszystkich aktów dotyczących spraw osób niepełnosprawnych, 
k) wspieranie działań integrujących środowisko osób niepełnosprawnych- użyczenie przy 

PCPR pomieszczeń do spotkań działaczy Polskiego Związku Diabetyków i Polskiego 
Związku Niewidomych, tworzenie w jednostkach organizacyjnych powiatu stanowisk 
pracy dla osób niepełnosprawnych, 

l) bieżące informowanie osób niepełnosprawnych o działaniach i szkoleniach do nich 
skierowanych, 

m) zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. 
 

W roku sprawozdawczym  zgodnie z harmonogramem zrealizowano następujące zadania: 
1) Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 25 maja 2005r. ogłosił konkurs literacki 
pod hasłem ,,Niepełnosprawni są wśród nas” adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 



 
 

 
 
 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński. Celem konkursu było uwrażliwienie młodego pokolenia 
na problemy osób niepełnosprawnych. Do konkursu zgłoszono 3 prace. Zgodnie z regulaminem 
konkursu laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę, ich prace zostały 
zamieszczone na stronie internetowej powiatu Gryfińskiego.  
 
2)PCPR opracował regulamin nadawania certyfikatów placówkom usługowo- handlowym i 
kulturalnym wolnym od barier i przyjaznym osobom niepełnosprawnym.  Konkurs ogłoszony 
będzie w I kwartale 2006r., a zakończony  w IV kwartale 2006r. 
3)Przygotowano aktualizację  przewodnika dla osób niepełnosprawnych. 

 
Na podstawie art. 112 ust. 12 i 13 ustawy o pomocy społecznej  dyrektor PCPR przedstawia 
wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Rada powiatu na podstawie wykazu potrzeb 
opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej. 
 

6. WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
1) Relokacja dzieci z D.Dz. w Binowie  do D.Dz. w Chojnie i do mieszkań chronionych  

( wynajem mieszkań i domów rodzinnych dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w 
Binowie oraz przeniesienie tam dzieci na okres przygotowania stałej siedziby w Chojnie   
w ramach przyznanego na 2006r.  budżetu placówki. 

2) Realizacja programów naprawczych domów dziecka – standaryzacja  budynku  
w Chojnie.  

3) Realizacja programów naprawczych domów pomocy społecznej  ze szczególnym 
uwzględnieniem – DPS w Nowym Czarnowie – w ramach środków  niewygasających 
zabezpieczono 182.000,00 zł  na wkład własny do wniosku złożonego do PFRON.  

4) Relokacja siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności do stałej 
siedziby przy ul. Łużyckiej ( budynek internatu). 

5) Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Ośrodka Wsparcia dla Osób z 
zaburzeniami psychicznymi – w ramach środków pozyskanych z programów Ministra 
Polityki Społecznej w przypadku ogłoszenia konkursów. 

6) Zwiększenie  liczby zawodowych  rodzin zastępczych – szkolenie rodzin. 
7)  Opracowanie  w konsultacji z gminami powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych na lata 2007- 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


