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I. Wstęp 

Niniejsze opracowanie stanowi realizację zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004r.                

o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.), dotyczących obowiązku 

przygotowania przez gminy, powiaty i samorząd województwa Oceny zasobów pomocy 

społecznej. Odpowiednie zapisy dotyczące realizacji tego zadania ujęto w: art. 16a, art. 17 

ust.1 pkt 2 (zadania gminy), art. 19 ust. 18 (zadania powiatu), art. 21 ust.8 ( zadania 

samorządu województwa) oraz art. 22 ust. 11 (zadania wojewody). 

 

W art. 16 a czytamy: 

1. Gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej 

w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.  

2. Zasoby, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, 

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

podmiot je finansujący i realizujący. 

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy 

społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.  

4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 

kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi 

województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1. 

Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. 
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II. Sytuacja demograficzna i społeczna Powiatu Wodzisławskiego 

 Powiat Wodzisławski położony jest w południowo - zachodniej części województwa 

śląskiego. Od zachodu graniczy z powiatem raciborskim, od północnego wschodu z powiatem 

rybnickim oraz miastem Jastrzębie Zdrój. Z kolei południowa granica powiatu stanowi 

również granicę naszego państwa z Republiką Czeską.  

 Powierzchnia powiatu wynosi 286,9 km², co stanowi około 5% powierzchni 

województwa śląskiego. Obszar zamieszkiwany jest przez 154 699 mieszkańców, co plasuje 

go w ścisłej czołówce najbardziej zaludnionych powiatów ziemskich w Polsce (dane 

uzyskane z Urzędów Miast i Gmin oraz Ośrodków Pomocy Społecznej Powiatu 

Wodzisławskiego na dzień 31.12.2013r.). 

 W skład powiatu wchodzą jednostki podziału administracyjnego obejmujące: 

 gminy wiejskie: Godów, Gorzyce, Lubomia, Mszana, Marklowice; 

 gminy miejskie: Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Pszów, Radlin. 

Wchodzący w skład Powiatu Wodzisławskiego obszar, bywa często potocznie 

określany terminem: Ziemia Wodzisławska.  

 

 

 

Rys. 1  Powiat Wodzisławski. 
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1. Ludność. 

 

Wśród liczby ludności, kobiety stanowią – 51,7% populacji,  natomiast mężczyźni - 

48,3%. Społeczeństwo powiatu jest stosunkowo młode, lecz populacja osób w wieku 

poprodukcyjnym – wzrasta, zwłaszcza dotyczy to kobiet. W przypadku osób w wieku 

produkcyjnym, przewagę stanowią mężczyźni, gdyż stanowią 62,4% ogółu, natomiast kobiety 

– 58,5%. Przybywa osób w wieku emerytalnym, co prowadzi do tendencji starzenia się 

społeczeństwa w Powiecie Wodzisławskim.  

 

 

 

 

Wykres 1.  Podział mieszkańców ze względu na wiek – 2011  r. 

Źródło: Dane z Urzędów Miast, Gmin oraz Ośrodków Pomocy Społecznej Powiatu Wodzisławskiego 
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Wykres 2. Podział mieszkańców ze względu na wiek – 2012  r. 

Źródło: Dane z Urzędów Miast, Gmin oraz Ośrodków Pomocy Społecznej Powiatu Wodzisławskiego 

 

 

 

Wykres 3.  Podział mieszkańców ze względu na wiek – 2013  r. 

Źródło: Dane z Urzędów Miast, Gmin oraz Ośrodków Pomocy Społecznej Powiatu Wodzisławskiego 
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  Analizując dane statyczne można stwierdzić, iż w 2013 r. kobiety stanowią wyższy 

wskaźnik populacji niż mężczyźni w wieku produkcyjnym. Ponadto, z roku na rok wzrasta 

liczba kobiet w wieku emerytalnym. 

 

2. Bezrobocie 

 

 Pomimo rozwiniętej sieci podmiotów gospodarczych prowadzących swoją własną 

działalność, w mijających latach widać  wzrost liczby osób zarejestrowanych jako osoby 

bezrobotne. Jak wynika ze statystyk, w 2013 roku, wzrosła liczba osób bezrobotnych 

długotrwale, ale spadła liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku (o 11,4%). Patrząc na 

poniższy wykres, zaobserwować można w latach 2011 - 2013 wzrost stopy bezrobocia na 

terenie Powiatu Wodzisławskiego. Nie jest to optymistyczna prognoza dla Powiatu 

Wodzisławskiego. 

 

Wykres 4. Bezrobocie w latach 2011 – 2013 
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 Wzrost bezrobocia jest wynikiem tego, iż osoby pełnoletnie kończące szkołę wyrażają 

chęć podjęcia pracy, dlatego też wraz z zakończeniem roku szkolno-akademickiego, liczba 

osób zarejestrowanych jako bezrobotni – rośnie. W ciągu roku, Powiatowy Urząd Pracy, 

notuje minimalny spadek liczby osób bezrobotnych ze względu na liczne zatrudnienia 

podczas prac sezonowych. Wzrasta liczba osób bezrobotnych posiadających wyższe 

wykształcenie.   

  

3. Edukacja 

 

 Powiat  Wodzisławski  ma  bardzo  dobrze  rozwiniętą  sieć szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Nacisk kładzie się na jakość i odpowiednią strukturę kształcenia, gdyż od tego zależy należyte 

funkcjonowanie szkół.  

Szans na przyszłość, upatrywać można w opracowaniu właściwej koncepcji rozwoju i zmian 

w modelu kształcenia i tym samym uruchamianie nowych kierunków adekwatnych do potrzeb 

rynku  pracy. 

 

 

Tabela 1 - Ogólna liczba szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i szkół przygotowujących do zawodu  na 

                   terenie Powiatu Wodzisławskiego. 

 

 

Typ szkoły 

 

Rok 2011 

 

Rok 2012 

 

Rok 2013 

szkoły gimnazjalne 23 23 23 

szkoły ponadgimnazjalne 37 33 43 

w tym: szkoły przygotowujące do zawodu 25 25 23 

 

Na terenie Powiatu Wodzisławskiego funkcjonują szkoły gimnazjalne oraz 

ponadgimnazjalne takie jak: licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły 

policealne, szkoły zasadnicze zawodowe, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoła 

policealna dla dorosłych, technikum uzupełniające, licea uzupełniające i liceum plastyczne. 

 Dla rozpowszechnienia edukacji i zachęcania uczniów do podejmowania dalszych 

kroków w zdobywaniu wyższych kwalifikacji, Powiat Wodzisławski co roku organizuje targi 

edukacyjne dla gimnazjalistów. Targi tego typu nie tylko promują, ale również pomagają  
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w wyborze odpowiedniego kierunku kształcenia. Placówki z roku na rok rozszerzają  

i uatrakcyjniają swoje oferty, by zachęcić kandydatów do wyboru określonej szkoły.  

 Szkoły ponadgimnazjalne nie są tylko przeznaczone dla osób kończących gimnazja, 

ale również dla dorosłych, którzy z różnych względów starają się uzupełnić wykształcenie 

bądź zdobyć nowe kwalifikacje. 

 

4. Opieka zdrowotna 

 

 Na terenie Powiatu Wodzisławskiego funkcjonuje wiele placówek  ochrony zdrowia. 

Szczegółowy wykaz świadczeniodawców świadczących usługi w ramach umów zawartych  

z Narodowym Funduszem zdrowia w latach 2011 - 2013 na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego, znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: 

www.powiatwodzislawski.pl w zakładce „Opieka zdrowotna”. 

 Poniższa tabela pokazuje zestawienie liczb podstawowych zespołów opieki 

zdrowotnej – w tym: szpitali znajdujących się na terenie Powiatu Wodzisławskiego. 

Tabela 2 - Liczba podstawowych zespołów opieki zdrowotnej i szpitali – zestawienie porównawcze  

Opieka zdrowotna Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Podstawowe zespoły opieki zdrowotnej 34 35 36 

Szpitale* 3 3 3 

 

* 1) Szpital w Wodzisławiu Śląskim (mieszczący się przy ul. 26 Marca 51) będący 

przedsiębiorstwem Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 

   2) Szpital w Rydułtowach (mieszczący się w przy ul. Plebiscytowej 47) będący 

przedsiębiorstwem Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 

  3) Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca mieszczący się  

w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Brackiej 13. 

 

http://www.powiatwodzislawski.pl/
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5. Powiat Wodzisławski na tle wybranych powiatów pod względem bezrobocia, 

liczby szpitali, liczby szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku 2013 

przedstawiony w tabelach 3 – 5. 

 

Tabela 3 – Bezrobocie  na tle powiatów województwa śląskiego - 2013 r. 

 

Nazwa powiatu 

 

 

Bezrobotni ogółem 

 

Bezrobotni 

długotrwale ogółem 

 

Bezrobotni ogółem  

z prawem do zasiłku 

 

wodzisławski 5658 2496 596 

będziński 8264 4439 916 

cieszyński 7711 3491 1207 

tarnogórski 6078 3196 637 

zawierciański 7581 4231 899 

gliwicki 7593 3811 873 

kłobucki 4943 2301 916 

 

Tabela 4 - Szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne, szkoły przygotowujące do zawodu na tle powiatów 

                       województwa śląskiego – 2013 r.  

 

 

Nazwa powiatu 

 

 

Szkoły gimnazjalne 

 

Szkoły 

ponadgimnazjalne 

 

Szkoły 

przygotowujące do 

zawodu 

wodzisławski 23 43 23 

będziński 25 35 19 

cieszyński 32 53 28 

tarnogórski 25 52 34 

zawierciański 21 46 22 

gliwicki 17 22 10 

kłobucki 21 17 10 

Źródło: www.katalog.szkolnictwa.pl 

 

 

 

http://www.katalog.szkolnictwa.pl/
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Tabela 5 – Szpitale na tle powiatów województwa śląskiego – 2013 r. 

 

Nazwa powiatu 

 

 

Szpitale 

wodzisławski 3 

będziński 1 

cieszyński 8 

tarnogórski 1 

zawierciański 1 

gliwicki 2 

kłobucki 2 
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III. Infrastruktura  pomocy  społecznej Powiatu Wodzisławskiego 

Infrastrukturę pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego tworzą jednostki 

organizacyjne takie jak: Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim, 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi, Powiatowy 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, 

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach, Powiatowa Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza w Wodzisławiu Śląskim, Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II 

w Gorzycach, Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim – prowadzony na zlecenie 

Powiatu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim oraz Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Gorzycach. 

 Zgodnie z art. 112 ust. 8  ustawy o pomocy społecznej Starosta Powiatu sprawuje 

nadzór nad  jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej przy pomocy Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. 

Można stwierdzić, iż sieć instytucjonalna w Powiecie Wodzisławskim jest bardzo 

dobrze rozwinięta i dzięki temu stanowi oparcie dla różnych grup społecznych wymagających 

szeroko rozumianej pomocy. Powiat poprzez  działalność jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej oferuje pomoc zarówno osobom starszym, rodzinom i dzieciom oraz osobom 

niepełnosprawnym. 

Charakterystyka poszczególnych jednostek. 

 

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zostało utworzone  

na mocy Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25.01.1999 r., ma swoją siedzibę  

w budynku wolnostojącym zlokalizowanym w północnej części Starego Miasta.  

Budynek posiada 4 kondygnacje, które zostały zagospodarowane na potrzeby jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej. 

Jest samodzielną, budżetową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, działa jako wyodrębniona budżetowa jednostka organizacyjna Powiatu 

Wodzisławskiego, która realizuje ponadgminne zadania z zakresu pomocy społecznej  

oraz rehabilitacji społecznej. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
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ma na celu niesienie pomocy i wsparcia w funkcjonowaniu rodzin, zapobieganiu  

i przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania powiatu określone  

przepisami ustaw, w szczególności: o pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Przy realizacji swoich zadań współpracuje z organami administracji 

rządowej i samorządowej, sądami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami 

wyznaniowymi, fundacjami oraz stowarzyszeniami. 

 

2. Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim 

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim  został utworzony na 

podstawie Uchwały Nr XXXIV/360/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

29 października 2001 r. jako zadanie administracji rządowej finansowane ze środków budżetu 

państwa. Ośrodek jest domem dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie, które nie 

wymagają leczenia szpitalnego. Stanowi ogniwo oparcia społecznego, które umożliwia 

osobom z zaburzeniami psychicznymi życie w otwartym środowisku, pełnienie jak 

największej liczby ról społecznych,  ponadto podtrzymuje i rozwija umiejętności niezbędne 

do samodzielnego życia. Ważnym celem realizowanym przez Ośrodek jest stworzenie 

osobom po kryzysie psychicznym poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, braku izolacji oraz 

tworzenie społeczności opartej na zasadzie życzliwości i zrozumienia problemów. 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia zajmuje budynek wolnostojący zlokalizowany  

na obrzeżach miasta.  Powierzchnia otoczenia budynku wynosi 3.300 m
2
. Zagospodarowana 

jest w części rekreacyjnie, w części gospodarczo. Ogród jest utrzymywany przede wszystkim 

w ramach treningów umiejętności praktycznych. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 

400 m
2
. Ilość pomieszczeń i ich wyposażenie w pełni zaspokaja potrzeby uczestników. 

Uczestnicy mają swobodny dostęp do pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia oraz  

możliwość korzystania ze sprzętu RTV i AGD, także z Internetu. 
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3. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi 

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi, 

został powołany Uchwałą nr XXXVI/352/2013 Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31.10.2013 

r.  Finansowany jest ze środków budżetu państwa. 

Jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną dla 35 osób upośledzonych 

umysłowo. Działalność Ośrodka ukierunkowana jest na pomoc uczestnikom  

w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i w rozwiązywaniu codziennych problemów. 

Ośrodek umożliwia osobom z upośledzeniem umysłowym wszechstronny rozwój oraz 

zapewnia potrzebną pomoc i  wsparcie. Celem Ośrodka jest stworzenie miejsca dającego 

poczucie bezpieczeństwa, akceptacji oraz braku izolacji społecznej. 

 

4. Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Wodzisławiu Śląskim 

 

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 

grudnia 2006 roku, jako zadanie administracji rządowej realizowane przez Powiat.   

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim realizuje zadania  wynikające z  ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej, a także innych ustaw oraz  

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Społecznej w sprawie standardu podstawowych 

usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla  ofiar przemocy  w rodzinie, 

kwalifikacji  osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych  kierunków prowadzenia 

oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz 

kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania  korekcyjno - edukacyjne. 

Cele statutowe Specjalistycznego Ośrodka w zakresie interwencyjnym to przede 

wszystkim zapewnienie schronienia dla 14 osób ofiar przemocy w rodzinie do trzech 

miesięcy (bez skierowania, i bez względu na dochód, z możliwością przedłużenia  

w uzasadnionych przypadkach).  

Realizując cele statutowe w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych Ośrodek 

zapewnia klientom m.in. okresowo całodobowy pobyt z dostępem do pomieszczeń w części 

mieszkalnej, które stanowią: pokoje pomocy interwencyjnej (5), pomieszczenia do pobytu 
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dziennego – Salon, miejsce zabaw dla dzieci –  Skrzat, pomieszczenie do nauki – Pokój cichej 

nauki, łazienki wyposażone w taki sposób, aby umożliwić korzystanie z nich zarówno 

osobom dorosłym obu płci, jak i dzieciom. W części mieszkalnej ogólnodostępnymi 

pomieszczeniami są także: aneks kuchenny oraz suszarnia. Ośrodek świadczy standardowo 

usługi dla Klientów przebywających w Ośrodku w postaci wyżywienia, a także w miarę 

potrzeb, zaopatrzenia w niezbędną odzież, obuwie, środki higieny osobistej  oraz dostarcza 

niezbędne środki czystości dla utrzymania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa  i higieny na 

terenie Ośrodka. 

 

5. Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach 

 

Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Wodzisławskiego – funkcjonuje na jego 

terenie od 1994 r.  W Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach  

całodobową opiekę i wsparcie otrzymuje 218 osób w podeszłym wieku oraz  

niepełnosprawnych fizycznie.  Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji 

kierującej wydanej przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby kierowanej i decyzji o umieszczeniu wydanej przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania ogłoszonego przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego na 

dany rok. W 2013 roku koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3.285,60 zł miesięcznie. 

Mieszkaniec opłaca pobyt w wysokości 70 % swojego dochodu (emerytura, renta, zasiłek). 

Pozostałą opłatę wnosi gmina, w której osoba mieszkała przed jej umieszczeniem w domu 

pomocy społecznej. 

Dom jest podzielony na 5 segmentów. Część administracyjna i zaplecze usługowe 

mieści się na parterze.  Pokoje mieszkalne na I i II piętrze. Każdy pokój wyposażony jest              

we własny węzeł sanitarny. W Domu jest szereg pomieszczeń ogólnodostępnych o różnym 

przeznaczeniu, służących mieszkańcom......................................................................................  

 Dom zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, 

wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających  

z indywidualnych potrzeb mieszkańców. 
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6. Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim 

 

Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wolności 35 prowadzony 

jest na zlecenie Powiatu Wodzisławskiego  przez  Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej  

z siedzibą władz generalnych w Grodzisku Mazowieckim, posiadające w Rzeczpospolitej 

Polskiej osobowość prawną, w obiekcie stanowiącym własność Zgromadzenia. 

Dom jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla 53 dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie (dziewcząt). Mieszkanki mają do swojej dyspozycji dwa 

budynki oraz duży park. 

Dom zapewnia mieszkankom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne 

potrzeby życiowe, zdrowotne, terapeutyczne, edukacyjne, kulturalne, społeczne i religijne.  

Zakres i poziom świadczeń Domu dostosowany jest w miarę możliwości do potrzeb  

i sprawności fizycznej oraz poziomu umysłowego poszczególnych mieszkanek. 

 

7. Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach 

 

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr PS/II/90197/21/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku 

Powiat Wodzisławski uzyskał zezwolenie na prowadzenie Powiatowego Domu Dziecka  

w Gorzyczkach – czyli Placówka uzyskała standard świadczonych usług. 

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach jest jednostką organizacyjną samorządu 

powiatowego, który realizuje zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, pełniąc funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej od ponad 60 lat. 

Placówka realizuje swoje zadania o charakterze socjalizacyjnym, zapewniając dziecku 

całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności: 

emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne; realizuje przygotowany 

we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; umożliwia kontakt dziecka  

z rodzicami i innymi osobami bliskimi; podejmuje działania w celu powrotu dziecka do 

rodziny; zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych; obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi oraz zapewnia korzystanie  

z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

Główna siedziba placówki znajduje się w Gorzyczkach, gdzie może przebywać  

do 30 wychowanków. We wrześniu 2012 roku utworzono mieszkania w Wodzisławiu 
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Śląskim przy ul. Wałowej 30, które stanowią formę wyodrębnioną lokalowo i organizacyjnie 

dla 12 dzieci w wieku powyżej 14 roku życia.  

 

8. Powiatowa Palcówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wodzisławiu Śląskim 

 

 Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wodzisławiu Śląskim zwana 

dalej „Placówką” działa na podstawie Statutu Powiatowej Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej nadanego Uchwałą Nr XXXVIII/378/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego  

z dnia 19 grudnia 2013 r. Rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 lutego 2014 r. na 

podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Śląskiego. Została wydzielona  

z Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. 

 Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wodzisławiu Śląskim jest 

placówką  typu socjalizacyjnego zapewniającą wychowankom całodobową opiekę  

i wychowanie oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb w szczególności: emocjonalnych, 

rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. 

 W Placówce może przebywać do 14 wychowanków w wieku od  10  do 18 roku życia. 

 

  

9. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej zwany dalej warsztatem jest placówką pobytu dziennego 

dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wodzisławskiego oraz pensjonariuszy Zakładu 

Opiekuńczo Leczniczego WOLOiZOL. 

Warsztat utworzony został 1 grudnia 1995 roku. Prowadzony jest przez Wojewódzki Ośrodek 

Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy. 

Działalność warsztatu finansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych ze środków przekazywanych przez Powiat Wodzisławski. 

Uczestnikami zajęć jest 31 niepełnosprawnych osób (ze względu na upośledzenia 

umysłowe i schorzenia psychiczne) – 9 z nich to pensjonariusze Zakładu Opiekuńczo 

Leczniczego WOLOiZOL a pozostali  są mieszkańcami gmin Powiatu Wodzisławskiego. 
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10. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek działa od dnia 14 czerwca 

2004 r. Prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Do sierpnia 2012 r. mieścił 

się w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku przy ul. Pszowskiej 92 (budynek 

Zespołu Szkół Technicznych) gdzie łączna powierzchnia użytkowa wynosiła 453 m
2
.  

Zgodnie z umową pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Caritas Archidiecezji Katowickiej 

od 29 czerwca 2012 roku na działalność WTZ zostały przekazane pomieszczenia  

o powierzchni 529 m kw. w budynku po byłym szpitalu na ulicy Wałowej 30. Proces 

przeprowadzki i urządzania nowych pomieszczeń odbywał się w miesiącach wakacyjnych  

a od 16 sierpnia 2012 r. uczestnicy rozpoczęli zajęcia w nowej siedzibie.  

Celem pracy jest aktywizacja osób z niepełnosprawnością w zakresie zaradności osobistej  

i umiejętności życia codziennego a także przywracanie umiejętności społecznych  

i zawodowych potrzebnych do zatrudnienia, bądź szkolenia zawodowego zgodnie  

 z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Realizacja celów warsztatu odbywa się głównie poprzez techniki pracy zwane terapią 

zajęciową oraz poprzez różnorodne treningi umiejętności społecznych, czynności życia 

codziennego i manualnych. 

Zajęcia odbywają się w 7 pracowniach tematycznych: ceramicznej, informatycznej, 

umiejętności społecznych, papieroplastyki, tkacko - krawieckiej, gospodarstwa domowego, 

techniczno - stolarskiej. Każda pracownia prowadzi terapię dla pięciu osób  

z niepełnosprawnością na podstawie tzw. indywidualnych programów rehabilitacji 

odnawianych corocznie dla każdego uczestnika. Dodatkowo warsztat prowadzi zajęcia  

z fizykoterapii, opiekę psychologiczną dla uczestników i ich rodzin a także zapewnia pomoc 

pielęgniarską w codziennych czynnościach. 
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IV. Kadra pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego 

 

1. Zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. 

 

Zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest pełnienie roli organizatora 

i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych, 

wymagających pomocy. Realizacja powyższego jest możliwa wyłącznie dzięki zatrudnionej, 

wyspecjalizowanej kadrze.  

 

W czerwcu 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, która weszła w życie 01.01.2012 r.  

W myśl zapisów ustawy jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się wspieraniem rodziny 

i systemem pieczy zastępczej są między innymi organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. 

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka 

organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. 

Na mocy zarządzenia, Starosta Powiatu Wodzisławskiego powołał na organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej w Powiecie Wodzisławskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wodzisławiu Śląskim. 

 

 W przypadku gdy organizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,   

w strukturze organizacyjnej jednostki należy wyodrębnić zespół ds. pieczy zastępczej  co 

zostało ujęte w schemacie organizacyjnym jednostki przedstawionym poniżej. 
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Rys. 2 Schemat organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

 

 Oprócz kadry realizującej zadania merytoryczne, ustawa nakazuje zatrudnienie osób 

do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach 

zastępczych ramach stosunku pracy w systemie zadaniowym  lub umowy cywilno – prawnej. 

 Zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiają poniższe 

tabele, w których ujęto podział zatrudnionych ze względu na: liczbę etatów, liczbę osób,  

wykształcenie oraz staż pracy. 

Tabela 6 - Struktura zatrudnienia PCPR - zestawienie porównawcze w przeliczeniu na pełne etaty   

L.p. Stanowisko 2012 r. Wymiar 

etatu 

Stanowisko 2013 r. Wymiar 

etatu 

1. Dyrektor 1 Dyrektor 1 

2. Zastępca dyrektora 1 Zastępca dyrektora 1 

3. Główna księgowa 1 Główna księgowa 1 

4. Kierownik sekcji 2 Kierownicy sekcji 2 

5. Pedagog 2 Pedagog 1 

6. Psycholog 1 Psycholog 1 
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c.d. Tabela 6 - Struktura zatrudnienia PCPR - zestawienie porównawcze w przeliczeniu na pełne etaty  

L.p. Stanowisko 2012 r. Wymiar 

etatu 

Stanowisko 2013 r. Wymiar 

etatu 

7. Terapeuta rodzinny 0,50 Terapeuta rodzinny 0,50 

8. Pracownik socjalny 4 Pracownicy socjalni 3 

9. Koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej 

1 Koordynatorzy rodzinnej pieczy 

zastępczej 

2,75 

10. Główny specjalista 3 Główny specjalista 1 

11. Pomoc administracyjna 4,25 Pomoc administracyjna 1 

12. Starszy insp. ds. księgowości 1 Starszy inspektor ds. księgowości 1 

13. Aspirant pracy socjalnej 1 Aspiranci pracy socjalnej 2,25 

14. St. insp. ds. adm.-kadrowych 1 Główny specjalista ds. kadrowo - 

administracyjnych 

1 

15. Pracownik gospodarczy 0,50 Pracownik gospodarczy 0,50 

16. Sekretarka 0,50 - - 

17. Przewodniczący PZON 1 - - 

18. - - Pomoc biurowa 1 

19. - - Główny specjalista ds. 

finansowych 

1 

20. - - Inspektor 1 

21.   Koordynator EFES 1 

 Razem: 25,75 Razem: 24 

Źródło: Sprawozdanie PCPR za 2013 r. 

 

 Zmniejszenie  liczby etatów oraz liczby osób zatrudnionych w 2013 r. w stosunku do 

2012 r. spowodowane było zmianą struktury organizacyjnej Centrum poprzez wyłączenie 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

 Oprócz zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zleca również wykonywanie zadań w ramach 

umów cywilno – prawnych, należą do nich zadania, zarówno w zakresie merytorycznym, jak  

i administracyjnym. Charakter zlecanych zadań, ich częstotliwość oraz kwestie finansowe  

przemawiają za przyjęciem takich rozwiązań.  

W analizowanych latach zatrudnienie kształtowało się na poziomie: 

 2013 roku – 26 osób w tym 5 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. 

 2012 roku - 29 osób w tym 4 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych. 
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Tabela  7 - Podział zatrudnionych ze względu na wykształcenie  

 

L.p. 

 

Wykształcenie 

 

2012 r.  

 

2013 r. 

1. wyższe 25 23 

2. średnie  4 3 

 

 

 Analizując zestawienie tabelaryczne można stwierdzić, że poziom wykształcenia 

pracowników jest bardzo wysoki. Zdecydowana większość  legitymuje się wyższym 

wykształceniem zgodnym z wymogami ustawy o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej, o pracownikach samorządowych. 

W związku z pojawiającym się szerokim spektrum problemów, z którymi boryka się 

współczesne społeczeństwo kadra, wychodząc naprzeciw potrzebom, dokształca się i podnosi 

swoje kompetencje. Pracownicy na bieżąco uzupełniają swoją wiedzę merytoryczną poprzez 

udział w licznych studiach, szkoleniach i kursach. 

 

 

Tabela 8 - Podział  zatrudnionych ze względu staż pracy 

 

L.p. 

 

Przedział stażowy 

 

2012 r.  

 

2013 r. 

 

1. 0 - 5 lat 11 9 

2. 6 - 10 lat 6 4 

3. 11 - 20 lat 8 10 

4. powyżej 20 lat 4 3 

 

  

 Większość kadry stanowią pracownicy z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem  

w pracy zawodowej. Za doświadczeniem zawodowym idzie również doświadczenie życiowe, 

co w zetknięciu z problemami, z jakimi borykają się klienci jednostki  jest niezmiernie ważne. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim poza realizacją zadań 

statutowych podejmuje od kilku lat nowe wyzwania jakim niewątpliwie jest realizacja 

projektów systemowych i konkursowych, współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
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W ramach realizacji projektów podejmuje się wiele działań w zakresie zabezpieczania 

niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego Powiatu. 

 Zadania wynikające z projektów powierzamy do realizacji specjalistom  w ramach 

umów cywilno – prawnych są to m. in.: psycholog, doradca zawodowy, prawnik, seksuolog.  

Znaczącym wsparciem dla kadry Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 

Śląskim są osoby odbywające staże w ramach umów zawieranych z Powiatowym Urzędem 

Pracy. Ideą takiego wsparcia jest obustronna korzyść są nimi: nabywanie umiejętności 

praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy w przyszłości przez osoby odbywające staż oraz 

zapełnienie niedoborów kadrowych pracodawcy. 

 

Tabela 9 - Zatrudnienie pomocnicze - staże 

 

Rodzaj zatrudnienia pomocniczego  

w jednostce (osoby) 

 

 

2012 r.  

 

2013 r.  

 

stażyści  

 

15 

 

13 

 

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim od kilku lat 

prężnie działa zawiązana grupa wolontariuszy, którzy świadczą pomoc na rzecz rodzin 

zastępczych jak również na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu 

Powiatu Wodzisławskiego. Są to głównie licealiści z I Liceum Ogólnokształcącego  

w Wodzisławiu Śląskim. 

Z wolontariuszami corocznie podpisywane są porozumienia o świadczenie pomocy na 

zasadach wolontariatu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Wolontariat jest dobrowolny, bezpłatny, jest to świadoma praca na rzecz innych.  

W rzeczywistości wolontariusz zyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie 

swoich motywacji, zdobywa wiedzę, doświadczenie i umiejętności, a w związku z tym  

i lepszą pozycję w przyszłości na rynku pracy. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, nawiązało  współpracę  

z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Oddziałami Dwujęzycznymi  

i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim i Liceum  Plastycznego. 

 W aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej pomoc społeczna ma do spełnienia 

ważną rolę. Powinna stwarzać poczucie bezpieczeństwa socjalnego, pomagać w tworzeniu 
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właściwych warunków życia i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, wspomagać 

rodzinę w pełnieniu jej funkcji. Realizacja celów musi opierać się na dobrze funkcjonującej 

bazie materialnej, instytucjonalnej oraz wykwalifikowanej kadrze służb społecznych. 

2. Kadra Powiatowego Ośrodka Wsparcia  PERŁA w Wodzisławiu Śląskim. 

Tabela 10  - Struktura zatrudnienia POW PERŁA – zestawienie porównawcze  

 

Rok 2011 

 

Rok 2012 

 

Rok 2013 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

Dyrektor 1 Dyrektor 1 Dyrektor 1 

Główny księgowy 0,5 Główny księgowy 0,50 Księgowa 0,5 

Psycholog 1 Psycholog 0,50 Psycholog 1 

Terapeuta 3,5 Terapeuta 3,50 Terapeuta 4 

Starszy 

administrator 

1 Starszy 

administrator 

1 Starszy 

administrator 

1 

    Pomoc 

administracyjna 

0,50 

Razem: 7 Razem: 6,50 Razem: 8 

 

Zmiana struktury zatrudnienia na przestrzeni lat nie uległa zmianie, jedynie w 2013 roku, 

psycholog i terapeuta zwiększył swój wymiar czasu pracy o 0,50 etatu oraz w tym samym 

wymiarze zatrudniono pomoc administracyjną – ponieważ Ośrodek uruchomił 5 nowych 

miejsc. 

 

3. Kadra Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla  Osób z Zaburzeniami w Połomi 

Tabela 11 - Struktura zatrudnienia POW Połomia – zestawienie porównawcze 

L.p. Rok 2013 

Nazwa stanowiska Etaty 

1. Dyrektor 1 

2. Terapeuci 3 

3. Psycholog 0,50  

4. Aspirant pracy socjalnej 1 

5. Główny księgowy 0,50 

 Razem:  6 
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Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi, został 

powołany Uchwałą nr XXXVI/352/2013 Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31.10.2013 r. 

 

4. Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Wodzisławiu Śląskim 

Tabela  12 - Struktura zatrudnienia PSOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - zestawienie porównawcze 

 

Rok 2011 

 

Rok 2012 

 

Rok 2013 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

Dyrektor 1 Dyrektor 1 Dyrektor 1 

Główny księgowy 0,50 Główny księgowy 0,50 Główna księgowa 0,50 

Psycholog  1 Psycholog  1 Psycholog 2 

Pedagog  2 Pedagog  2 Pedagog 1 

Pracownik socjalny 1 Pracownik socjalny 1 Pracownik socjalny 1 

Terapeuta  1,5 Terapeuta  1,50 

 

Terapeuta 1,50  

Inspektor  0,875 Inspektor  0,875 Inspektor 0,875 

Razem: 7,875 Razem: 7,875 Razem: 7,875 

 

Liczba osób zatrudnionych w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim kształtuje się na niezmienionym 

poziomie od początku powstania placówki, tj. od 2006 roku.  W latach 2011 - 2013  

w jednostce zatrudnionych było 9 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi 7,88.  

Kadrę placówki stanowią: psycholog (2 etaty), pedagog (1 etat), pracownik socjalny  

(1 etat) terapeuta (1,50 etatu), dyrektor (1 etat), główna księgowa (0,50 etatu), inspektor  

(0,875 etatu).  

W Ośrodku zatrudnionych jest łącznie 9 osób, z tego 6 to pracownicy merytoryczni. 

Ośrodek przy tak małej liczbie zatrudnionych pracowników, nieustannie boryka się  

z problemami kadrowymi. Taki poziom zatrudnienia powoduje ogromne trudności w zakresie 

zabezpieczenia merytorycznej obsługi trzech zmian przez 7 dni w tygodniu. Osoby 

odbywające staż absolwencki w Ośrodku stanowią dopełnienie niezbędnej obsady.  W latach 

2011– 2013 w Ośrodku staż odbywało 8 osób. 
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5. Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach. 

Tabela  13 -  Struktura zatrudnienia DPS Gorzyce - zestawienie porównawcze 

L.p. Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Nazwa 

Stanowiska 

Etaty Nazwa 

Stanowiska 

Etaty Nazwa Stanowiska Etaty 

1. Dyrektor 1 Dyrektor 1 Dyrektor 1 

2. Zastępca dyrektora 

ds. opiekuńczo – 

socjalno- 

terapeutycznych 

1 Zastępca dyrektora 

ds. opiekuńczo – 

socjalno- 

terapeutycznych 

1 Zastępca dyrektora 

ds. opiekuńczo – 

socjalno- 

terapeutycznych 

1 

3. Główna księgowa  1 Główna księgowa  1 Główna księgowa  1   

4. Zastępca głównej 

księgowej 

1 Zastępca głównej 

księgowej 

1 Zastępca głównej 

księgowej 

1 

5. Księgowe 3,875 Księgowe 3,875 Księgowe 3,875 

6. Referent ds. Kadr 1 Referent ds. Kadr 1 Referent ds. Kadr 1 

7. Kierownik działu 

OPiK 

1 Kierownik działu 

OPiK 

1 Kierownik działu 

OPiK 

1 

8. Spec. ds. 

administracyjno - 

biurowych 

1 Spec. ds. 

administracyjno - 

biurowych 

1 Spec. ds. 

administracyjno - 

biurowych 

1 

9. Starszy 

administrator 

2 Starszy 

administrator 

2 Starszy 

administrator 

2 

10. Elektromonter 5 Elektromonter 5 Elektromonter 5 

11. Palacz 2 Palacz 2 Palacz 2 

12. Malarz 1 Malarz 1 Malarz 1 

13. Praczka                                                     6 Praczka                                                     6 Praczka                                                     6 

14. Kierowca 3 Kierowca 3 Kierowca 3 

15. Magazynier 2 Magazynier 2 Magazynier 2 

16. Ogrodnik 0,875 Ogrodnik 0,875 Ogrodnik 0,875 

17. Pracownik socjalny 5 Pracownik 

socjalny 

5 Pracownik socjalny 5 

18. Instruktor  ds.  

kulturalno-

oświatowych 

2 Instruktor  ds.  

kulturalno-

oświatowych 

2 Instruktor  ds.  

kulturalno-

oświatowych 

2 

19. Kierownik działu 

OST 

1 Kierownik działu 

OST 

1 Kierownik działu 

OST 

1 

20. Specjalista - 

Psycholog 

1 Specjalista - 

Psycholog 

1 Specjalista - 

Psycholog 

1 

21. Terapeuta 1 Terapeuta 1 Terapeuta 1 
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c. d. Tabela  13 -  Struktura zatrudnienia DPS Gorzyce - zestawienie porównawcze 

L.p. Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Nazwa 

Stanowiska 

Etaty Nazwa 

Stanowiska 

Etaty Nazwa Stanowiska Etaty 

22. Kapelan  1 Kapelan  1 Kapelan  1 

23. Opiekun 48 Opiekun 47 Opiekun 48 

24. Pielęgniarka 7 Pielęgniarka 7 Pielęgniarka 7 

25. Pokojowy 21 Pokojowy 21 Pokojowy 21 

26. Technik 

fizjoterapii 

3 Technik 

fizjoterapii 

3 Technik fizjoterapii 3 

27. Dietetyk  1 Dietetyk  1 Dietetyk  1 

28. Szef kuchni  1 Szef kuchni  1 Szef kuchni  1 

29. Kucharz 4 Kucharz 4 Kucharz 4 

30. Kierownik kuchni 1 Kierownik kuchni 1 Kierownik kuchni 1 

31. Pomoc  kuchenna  6 Pomoc  kuchenna  6 Pomoc  kuchenna  6 

 Razem: 135,75 Razem: 134,75 Razem: 135,75 

 

 Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w  Gorzycach od początku swojej 

działalności posiada 138 etatów i w ramach tej wartości prowadzona jest polityka kadrowa.  

W związku  z powyższym fluktuacja kadr jest nieznaczna, gdyż Dom realizuje te same 

zadania od początku swej działalności. 

Jeżeli  następuje - bez względu na przyczynę - rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę, 

na uwolniony etat - bez zbędnej zwłoki - przyjmowana jest inna osoba posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje.     

 

6. Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. 
 

Tabela 14 - Struktura zatrudnienia DPS Wodzisław Śl. - zestawienie porównawcze 

 

Rok 2011 

 

Rok 2012 

 

Rok 2013 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

Dyrektor 1 Dyrektor 1 Dyrektor 1 

Główna księgowa 1 Główna księgowa 1 Główna księgowa 1 

Referent 1 Referent 1 Referent 1 

Zaopatrzeniowiec 1 Zaopatrzeniowiec 1 Zaopatrzeniowiec 1 

Pracownik socjalny 1 Pracownik socjalny 1 Pracownik socjalny 1 

Pielęgniarka 2 Pielęgniarka 2 Pielęgniarka 2 

Fizjoterapeuta  0,75  Fizjoterapeuta  0,75  Fizjoterapeuta  0,75  
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c.d. Tabela 14 - Struktura zatrudnienia DPS Wodzisław Śl. - zestawienie porównawcze 

 

Rok 2011 

 

Rok 2012 

 

Rok 2013 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

Konsultant ds. 

rehabilitacji 

medycznej 

0,25 Konsultant ds. 

rehabilitacji 

medycznej 

0,25 Konsultant ds. 

rehabilitacji 

medycznej 

0,25 

Psycholog  0,25  Psycholog  0,25  Psycholog  0,25  

Konsultant ds. 

psychiatrii 

0,25 Konsultant ds. 

psychiatrii 

0,25 Konsultant ds. 

psychiatrii 

0,25 

Opiekunki 12 Opiekunki 11 Opiekunki 12 

Pokojowe 6,75 Pokojowe 5,75 Pokojowe 5,75 

Opiekunka 

pełniąca obowiązki 

kulturalno-

oświatowe 

1 Opiekunka pełniąca 

obowiązki 

kulturalno-

oświatowe 

1 Opiekunka 

pełniąca obowiązki 

kulturalno-

oświatowe 

1 

Instruktor terapii 

zajęciowej 

0 Instruktor terapii 

zajęciowej 

0 Instruktor terapii 

zajęciowej 

1 

Magazynier 1 Magazynier 1 Magazynier 1 

Sprzątaczka 1 Sprzątaczka 1 Sprzątaczka 1 

Kucharki 5 Kucharki 5 Kucharki 5 

Praczka, fryzjerka 1 Praczka, fryzjerka 1 Praczka, fryzjerka 1 

Praczka, 

sprzątaczka 

1 Praczka, sprzątaczka 1 Praczka, 

sprzątaczka 

1 

Robotnik 

gospodarczy  

0,75 Robotnik 

gospodarczy  

0,75 Robotnik 

gospodarczy  

0 

Prac. ogrodowy 0,75 Prac. ogrodowy 0,75 Prac. ogrodowy 0,75 

Konserwator 0,75 Konserwator 0,75 Konserwator 0,75 

Razem: 39,50 Razem: 37,50 Razem: 38,75 

 

 Niewielki ruch w zatrudnieniu  w latach  2011 - 2013 wynika z tego, iż zakończyły się 

umowy zawarte na czas określony, albo pracownicy zmieniali pracę ze względu np. 

rodzinnych bądź zmienili miejsce zamieszkania.  

 Dom zatrudnia 30 osób świeckich (26,75 etatów) i 12 sióstr zakonnych (12 etatów). 

Pracownicy na bieżąco dokształcają się na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach.  

Na rzecz Domu bezpłatnie swoje usługi świadczy 22 wolontariuszy (między innymi: siostry 

zakonne, przyjaciele Domu, młodzież). 
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7. Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach. 

 

Tabela 15 -  Struktura zatrudnienia Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach - zestawienie porównawcze 

 

Rok 2011 

 

Rok 2012 

 

Rok 2013 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

 

Dyrektor 1 Dyrektor 1 Dyrektor 0,33 

Pion Admini.-Finan. 5 Dział 

Administracyjno-

Finansowy  

wraz z głównym 

księgowym 

3,50 Sekcja Finansowa 

wraz główny 

księgowy 

3,5 

Pion Obsługi 8,50 Dział Obsługi 7,50 Sekcja Organizacyjno 

- Gospodarcza 

8,25 

Pion Pedagogiczny 27,25 Sekcja 

Wychowawczo - 

Opiekuńcza 

27,25 Sekcja 

Wychowawczo – 

Opiekuńcza  

+ mieszkania 

Wodzisław 

27,25 

Razem: 41,75 Razem: 39,25 Razem 39,33 

 

W 2011 roku  nastąpił wzrost etatów w Pionie Pedagogicznym w stosunku do roku 

poprzedniego. Spowodowane to było zatrudnieniem większej liczby specjalistów do pracy 

terapeutycznej, psychologicznej z dziećmi mającymi zaburzenia psychiczne, emocjonalne  

i społeczne, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi inspektorów Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach. 

 

8. Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wodzisławiu Śląskim 

 

Tabela 16 -  Struktura zatrudnienia Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim 

Rok 2014 

Nazwa stanowiska Etaty 

Dyrektor 0,5 

Główny księgowy 0,5 

Administrator  0,5 

Starszy wychowawca - koordynator 1 

Starszy wychowawca 2 
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c.d. Tabela 16 -  Struktura zatrudnienia Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wodzisławiu 

    Śląskim 

Rok 2014 

Nazwa stanowiska Etaty 

Wychowawca  3 

Pracownik socjalny 1 

Pedagog 1 

Psycholog 0,75 

RAZEM 10,25 

Pracownicy tej placówki zostali przeniesieni na mocy porozumień z Powiatowym 

Domem Dziecka w Gorzyczkach. 

 
 

9. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach. 

Tabela 17 - Struktura zatrudnienia WTZ Gorzyce - zestawienie porównawcze 

 

Rok 2011 

 

Rok 2012 

 

Rok 2013 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

Kierownik  1 Kierownik 1 Kierownik  1 

Instruktorzy terapii 

zajęciowej 

6 Instruktorzy terapii 

zajęciowej 

6 Instruktorzy terapii 

zajęciowej 

6 

Instruktor zawodu 1 Instruktor zawodu 1 Instruktor zawodu 1 

Rehabilitant 1 Rehabilitant 1 Rehabilitant 1 

Psycholog 0,4 Psycholog 0,4 

Razem: 9,40 Razem: 9,40 Razem: 9,40 

  

 Zgodnie z danymi zawartymi w powyższej tabeli, stan zatrudnienia w WTZ  

w Gorzycach utrzymuje się na tym samym poziomie. 

10. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim. 

 
 

Tabela 18 - Struktura zatrudnienia WZT Wodzisław Śl. - zestawienie porównawcze 

  

Rok 2011 

 

Rok 2012 

 

Rok 2013 
  

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 

 

Nazwa stanowiska 

 

Etaty 
 Dyrektor 1 Dyrektor 1 Dyrektor 1 

 Księgowy 0,50 Księgowy 0,5 Główny księgowy 0,5 
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c.d. Tabela 18 - Struktura zatrudnienia WZT Wodzisław Śl. - zestawienie porównawcze 

 

Rok 2011 

 

Rok 2012 

 

Rok 2013 

Nazwa stanowiska Etaty Nazwa stanowiska Etaty Nazwa 

stanowiska 

Etaty 

Pracownik 

administracyjny 

0,125 Pracownik 

administracyjny 

0,125 Pracownik 

administracyjny 

0,125 

Instruktorzy terapii 

zajęciowej 

6 Instruktorzy terapii 

zajęciowej 

5,50 Instruktorzy terapii 

zajęciowej  

6 

Instruktor zawodu 1 Instruktor zawodu 1 Instruktor zawodu 1 

Fizjoterapeuta 1 Fizjoterapeuta 1 Fizjoterapeuta 1 

Psycholog 0,50 Psycholog  0,50 Psycholog 0,50 

Pielęgniarka  0,50 Pielęgniarka  0,50 Pielęgniarka 0,50 

Kierowca  0,875 Kierowca 0,875 Kierowca 1 

Pracownik 

gospodarczy  

0,375  Pracownik 

gospodarczy  

1 Pracownik 

gospodarczy  

0,50 

Razem: 11,875 Razem: 12,50 Razem: 12,125 

  

 Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w studiach 

podyplomowych, szkoleniach, kursach. 

 

11. Zestawieni ogólne zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

 Powiatu Wodzisławskiego 

 

Tabela 19 - Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu Wodzisławskiego 

                 w latach 2011 – 2013 

 

L.p. 

 

Nazwa jednostki organizacyjnej 

 

Rok 2011 

liczba etatów 

 

Rok 2012 

liczba etatów 

 

 

Rok 2013 

liczba etatów 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wodzisławiu Śląskim 

17,50 25,75* 24 

2. Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA  

w Wodzisławiu Śląskim 

7 6,50 8 

3. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób 

z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi 

- - 6 

4. Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

7,875 7,875 7,875 
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c.d. Tabela 19 - Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu    

             Wodzisławskiego w latach 2011 – 2013 

 

L.p. 

 

Nazwa jednostki organizacyjnej 

 

Rok 2011 

liczba etatów 

 

Rok 2012 

liczba etatów 

 

 

Rok 2013 

liczba etatów 

5. Dom Pomocy Społecznej im. Papieża 

Jana Pawła II w Gorzycach 

135,75 134,75 135,75 

6. Dom Pomocy Społecznej  

w Wodzisławiu Śląskim 

39,50 37,50 38,75 

7. Powiatowy Dom Dziecka  

w Gorzyczkach  

41,75 39,25 39,33 

8. Powiatowa Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza w Wodzisławiu Śląskim 

- - 10,25** 

9. Warsztat Terapii Zajęciowej  

w Gorzycach 

9,40 9,40 9,40 

10.  Warsztat Terapii Zajęciowej  

w Wodzisławiu Śląskim 

11,875 12,50 12,125 

 
 

 * Wzrost zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 

Śląskim w stosunku do 2011 roku spowodowany był przejęciem Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności oraz realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej, jak również realizacją projektów „Dobry Start” i „Świadomy Obywatel”. 

 

 ** Wskazana liczna etatów w Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej  

w Wodzisławiu Śląskim w 2014 roku. 
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V. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych Powiatu Wodzisławskiego 

      Problemy osób niepełnosprawnych należą do głównych kwestii polityki społecznej, 

zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym, bowiem koncentrują się nie tylko                 

na poszczególnych osobach, ale również na środowisku społecznym, w którym żyją osoby 

niepełnosprawne. Poszczególne instytucje i organizacje działające na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego zmierzają, do wyrównywania szans i integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz stwarzają im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i zawodowym.  

     Podejmowane działania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 

Śląskim na rzecz osób niepełnosprawnych, są zgodne z zadaniami określonymi w Ustawie                    

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Realizując 

określone zadania Powiatowe Centrum wspiera osoby niepełnosprawne w zakresie 

rehabilitacji społecznej, poprzez dofinansowanie: 

 uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

 likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, w związku                 

           z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

 sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, 

 uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej. 

 

      Realizacja powyższych zadań finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dysponowanie środkami odbywa się na podstawie 

analizy potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych. Organem opiniującym sposób podziału 

środków PFRON jest Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, powołana 

przez Starostę Wodzisławskiego. W skład rady wchodzą przedstawiciele organizacji 

społecznych, działających na terenie Powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych.  

 

      Kwota środków przekazywanych przez PFRON, nie zaspokaja w 100% potrzeb 

wynikających ze złożonych wniosków. Wzrost świadomości społecznej wpływa na stale 
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zwiększającą się liczbę osób, korzystających ze środków PFRON. Pracownicy Centrum 

informują wszystkich potencjalnych klientów o możliwościach uzyskania dofinansowania     

ze środków PFRON. 

 

       W roku 2013 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

otrzymało środki w wysokości 1 401 512,00 zł na realizację poszczególnych zadań.  

W stosunku do roku poprzedniego dotacja została zmniejszona. Przeznaczone środki  w pełni 

wykorzystano  na zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego,  m.in. na: 

 

 dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych 

dofinansowano 176 osób na kwotę  142.767,55 zł; 

 dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych: dofinansowano 269 osoby na kwotę 183.498,52 zł; 

 likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 

dofinansowano 14 osoby na kwotę 29.039,93 zł; 

 na zadanie z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

wykorzystano kwotę w wysokości 29.910,00 zł. Dofinansowanych zostało 10 

przedsięwzięć realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Łącznie w przedsięwzięciach tych wzięło udział 845 osób 

niepełnosprawnych; 

 na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przyznano dotację w wysokości 

19.760,00 zł; 

 finansowanie kosztów działalności  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach na 

kwotę 468.676,00; 

 dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl. 

 527.860,00 zł. 
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Tabela 20 - Wykorzystanie środków finansowych na działalność WTZ w roku 2013 

 

Warsztat 

 

Środki 

PFRON 

(90%) 

 

Środki 

wykorzystane 

PFRON 

 

Środki 

Powiatu 

(10%) 

 

Środki 

wykorzystane 

Powiat 

 

Procentowe 

wykorzystanie 

środków 

PFRON  

      i Powiat 

Warsztat 

Terapii 

Zajęciowej  

w Gorzycach 

31 uczestników 

 

468.676,00 

 

468.676,00 

 

52.075,11 

 

52.075,00 

 

100% 

Warsztat 

Terapii 

Zajęciowej  

w Wodzisławiu 

Śląskim 

35 uczestników 

527.860,00 527.860,00 58.651,11 58.651,11 100% 

Razem 

 

996.536,00 996.536,00 110.726,22 110.726,22 100% 

Źródło: Dane Sprawozdawcze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. 

 

 

      W warsztatach działających na terenie Powiatu Wodzisławskiego uczestniczy  

66 podopiecznych, świadczą one usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

 

Tabela 21 -  Wykorzystanie środków finansowych na poszczególne zadania w latach 2011 - 2013 oraz prognoza  

                     na 2014 r. 
 

Rodzaj zadania 2011 2012 2013 
Prognoza na 

2014  

Uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych  

i ich opiekunów 

w turnusach 

rehabilitacyjnych 

   87 667,00 zł 197 986,00 zł 141 231,00 zł 360 000,00 zł 

Zaopatrzenie  

w sprzęt 

rehabilitacyjny, 

przedmioty 

ortopedyczne  

i środki pomocnicze 

278 145,00  zł 406 102,00 zł 183 388,00 zł 104 921,00 zł 
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c.d. Tabela 21 - Wykorzystanie środków finansowych na poszczególne zadania w latach 2011 - 2013  

                                   oraz prognoza na 2014 r. 
 

    

Rodzaj zadania 2011 2012 2013 
Prognoza na 

2014  

Likwidacja barier 

architektonicznych, 

technicznych             

i w komunikowaniu 

się 

96 218,00 zł 204 213,00 zł 28 400,00 zł 60 000,00 zł 

Sport, kultura 

rekreacja i turystyka 

osób 

niepełnosprawnych 

34 181,80 zł 41 061,80 zł 29 910,00 zł 35 00,00 zł 

Zadania zlecane 

fundacjom oraz 

organizacjom 

pozarządowym 

62 216,00 zł 53 904,00 zł 29 910,00 zł 50 000,00 zł 

Finansowanie 

uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych 

w Warsztatach 

Terapii Zajęciowej 

996 536,00 zł 1 026 535,00 zł 996 536,00 zł 1 016 536,00 zł 

Źródło: Dane Sprawozdawcze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. 

 

Tabela 22  -   Liczba osób niepełnosprawnych, która otrzymała dofinansowania w latach   2011 - 2013 oraz  

                      prognoza na 2014 r. 

Rodzaj zadania 
2011 2012 2013 

Prognoza 2014 

Liczba złożonych 

wniosków na dzień 

31.03.2014 r. 

Uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych i 

ich opiekunów w 

turnusach 

rehabilitacyjnych 

164 246 176 307 

Zaopatrzenie w sprzęt 

rehabilitacyjny, 

przedmioty 

ortopedyczne i środki 

pomocnicze 

473 492 269 255 
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c.d. Tabela 22  -   Liczba osób niepełnosprawnych, która otrzymała dofinansowania w latach   2011 - 2013 oraz  

                             prognoza na 2014 r. 

  

Rodzaj zadania 2011 2012 2013 

Prognoza 2014 

Liczba złożonych 

wniosków na dzień 

31.03.2014 r. 

Likwidacja barier 

architektonicznych, 

technicznych i w 

komunikowaniu się 

33 124 14 59 

Sport, kultura 

rekreacja   i turystyka 

osób 

niepełnosprawnych 

940 1054 840 20 

Zadania zlecane 

fundacjom oraz 

organizacjom 

pozarządowym 

2 wnioski 2 wnioski 3 wnioski - 

Finansowanie 

uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych        

w Warsztatach 

Terapii Zajęciowej 

66 66 66 66 

Źródło: Dane Sprawozdawcze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

 

Wykres 5.   Kwota środków PFRON, które zostały wydatkowane przez PCPR w Wodzisławiu   Śl. na realizację  

                   zadań z zakresu rehabilitacji społecznej oraz prognoza na 2014 r. 
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Środki finansowe wykorzystane na dofinansowanie poszczególnych zadań w latach 

2011 - 2013 pozwoliły na zniwelowanie szeregu ograniczeń dotyczących wnioskodawców.     

Prognozy przewidują dalszy wzrost liczby osób ubiegających się o dofinansowanie zadań 

finansowanych ze środków PFRON, w sytuacji niewystarczającej wysokości środków będzie 

konieczne skierowanie dofinansowań do najbardziej potrzebujących osób niepełnosprawnych. 

      Nowym wyzwaniem dla Samorządu Powiatowego stał się pilotażowy program 

„Aktywny Samorząd”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszej polityki 

społecznej wobec osób niepełnosprawnych, w całości finansowanym ze środków 

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. 

 Formy wsparcia zawarte w programie w roku 2013 adresowane były do 

indywidualnych, uprawnionych osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogły 

ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier, które ograniczają ich zawodowe  

i społeczne funkcjonowanie. Z dofinansowania mogły skorzystać osoby z orzeczonym 

znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem  

o niepełnosprawności.            

Powyższa tabela przedstawia obszary dofinansowania. 

 

 

 

Tabela 23 - Dofinansowania wypłacone na realizację poszczególnych obszarów. 

Obszar oraz zadanie programu Liczba wniosków 

dofinansowanych 

Łączna kwota 

wypłat (w zł) 

A-1 
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu 

1 2 507,50 zł 

A-2 
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 

4 5 790,00 zł 

B-1 
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania 

11 58 275,00 zł 

B-2 
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego  

w ramach programu sprzętu komputerowego  

i oprogramowania 

 

0 

 

    0,00 zł 

C-1 
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 

                6       83 210,00  zł 
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c.d. Tabela 23 - Dofinansowania wypłacone na realizację poszczególnych obszarów. 

Obszar oraz zadanie programu Liczba wniosków 

dofinansowanych 

Łączna kwota 

wypłat (w zł) 

C-2 
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

1 1 074,59 zł 

C-3 
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 

1 14 090,00 zł 

C-4 
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 

protezy kończyny 

0 0,00 zł 

Moduł II 36 79 834,00 zł 

RAZEM: 60 244 781,09 zł 

Źródło: Dane Sprawozdawcze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. 

 

 Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby z orzeczonym znacznym  

i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności. 
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VI. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej 

Reforma sytemu opieki nad dzieckiem dała możliwość utworzenia systemu pieczy 

zastępczej, który tworzy zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie 

czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku braku możliwości osobistego 

sprawowania opieki przez rodziców biologicznych. Głównym celem ustawy jest wsparcie 

rodziny.  

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku 

pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodziców biologicznych. 

Ważnym elementem jest również realizacja planu pracy z rodziną biologiczną, a kiedy nie jest 

to możliwe, dążenie do przysposobienia dziecka.  

Piecza zastępcza przygotowuje dziecko do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego 

życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, a także nawiązywania       

i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną          

i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania 

umiejętności społecznych. Umożliwia też zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci,           

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-

rekreacyjnych.  

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie: 

-   orzeczenia sądu, 

-   doprowadzenia przez Policję lub Straż Graniczną, 

 - na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku bezpośredniego zagrożenia 

    zdrowia lub życia dziecka w związku z przemocą. 

Dzieci trafiają do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych również       

z powodu zaniedbania wychowawczego i społecznego. Ponadto coraz więcej dzieci 

wychowuje się w rodzinach niepełnych (samotne rodzicielstwo), w rodzinach w których 

rodzice żyją w związkach nieformalnych, co często prowadzi  do zmian partnerów 

życiowych. Zauważa się nasilające zjawisko związane z wyjazdem rodziców do pracy 

zarobkowej za granicą (eurosieroctwo). Powoduje to obciążenie dodatkową 

odpowiedzialnością za wychowanie dziecka rodzica pozostającego w kraju lub najbliższej 

rodziny, najczęściej dziadków. Powyższe zjawiska prowadzą do zaburzenia struktury rodziny, 

a często do jej rozpadu, co wpływa również negatywnie na rozwój dziecka i jego poczucie 

bezpieczeństwa. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby nieletnich matek.  

Zwiększa się również liczba dzieci, które z uwagi na stan zdrowia wymagają objęcia opieką                  
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w zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej. 

Przyczynami kierowania dzieci do pieczy zastępczej w Powiecie Wodzisławskim są m.in.: 

bezrobocie w rodzinie naturalnej, małoletni rodzic, wyjazd rodziców za granicę w celach 

zarobkowych, uzależnienia (alkoholizm, narkomania), przemoc w rodzinie, sieroctwo 

naturalne, pobyt rodzica/rodziców w zakładzie karnym, przewlekła choroba rodziców 

biologicznych, porzucenie. 

Obecnie w Powiecie Wodzisławskim funkcjonują wymienione poniżej formy rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

 

Tabela 24 - Formy rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wodzisławskiego 

Rodziny zastępcze Rok 2012 Rodziny zastępcze  Rok 2013 

Spokrewnione 

 

111 Spokrewnione 105 

Niezawodowe 61 Niezawodowe 51 

Zawodowe 6 Zawodowe 7 

Zawodowe pełniące  

funkcję pogotowia  

rodzinnego 

2 Zawodowe pełniące 

funkcje pogotowia 

rodzinnego 

2 

Razem:  180  165 

 Źródło: Sprawozdanie PCPR z roku 2013 
 

 

 W latach 2011-2013 liczba wszystkich rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie 

powiatu utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Jednak w 2013 r. odnotowuje się spadek 

liczby rodzin zastępczych do 165. Prognoza na 2014 rok przewiduje wzrost rodzin 

zastępczych do 175, co przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 6. Liczba rodzin zastępczych ogółem na terenie Powiatu Wodzisławskiego w latach 2010 - 2013  oraz 

     prognoza na rok 2014 

Źródło: Sprawozdanie PCPR w latach 2011-2013 wraz z prognozą na 2014 r. 



42 

 

 W latach 2011-2013 większość rodzin zastępczych stanowiły rodziny zastępcze 

spokrewnione (dziadkowie, wujostwo, rodzeństwo, kuzynostwo). Od dnia 01.01.2012 roku,  

w związku  z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

rodzinę zastępczą spokrewnioną stanowią jedynie dziadkowie lub rodzeństwo dziecka, 

natomiast pozostali członkowie rodziny oraz rodziny niespokrewnione stają się rodzinami 

zastępczymi niezawodowymi. Zmiany te spowodowały spadek liczby rodzin zastępczych 

spokrewnionych  w roku 2012 i 2013, co przedstawiono na wykresie poniżej.  

 

Wykres 7.  Liczba rodzin zastępczych spokrewnionych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w latach  

      2011 – 2013 oraz prognoza na rok 2014 

Źródło: Sprawozdanie PCPR w latach 2011-2013 wraz z prognozą na 2014 r. 

 

 

 W związku z prowadzoną kampanią promującą rodzicielstwo zastępcze pozyskano 

kandydatów, którzy ukończyli szkolenie i  zakwalifikowani zostali do pełnienia funkcji 

niezawodowej rodziny zastępczej i obecnie oczekują na przyjęcie dzieci do rodziny.  

Dlatego też w roku 2014 prognozuje się wzrost liczby niezawodowych rodzin zastępczych do 

65, co przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 8. Liczba niezawodowych rodzin zastępczych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w latach  

       2011 – 2013 oraz prognoza na rok 2014 

Źródło: Sprawozdanie PCPR w latach 2011-2013 wraz z prognozą na 2014 r. 
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 W latach 2011 - 2013 na zbliżonym poziomie utrzymywała się liczba zawodowych 

rodzin zastępczych. W roku 2013 oraz w latach kolejnych,  zgodnie z planem założonym                   

w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wodzisławskim na lata 

2013-2015, każdego roku będą zawiązywane po dwie rodziny zastępcze zawodowe. 

Zestawienie ilości zawodowych rodzin zastępczych w powiecie przedstawiono na wykresie 

poniżej. 

 

 
 
 
Wykres 9.  Liczba zawodowych rodzin zastępczych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w latach 2011 – 2013  

     oraz prognoza na rok 2014 

Źródło: Sprawozdanie PCPR w latach 2011-2013 wraz z prognozą na 2014 r. 

 

 

 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim utworzony został 

system wsparcia dla rodzin zastępczych obejmujący: grupę wsparcia dla rodzin zastępczych, 

poradnictwo specjalistyczne, wolontariat i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Grupa 

Wsparcia dla Rodzin Zastępczych, której spotkania odbywają się jeden raz w miesiącu działa 

już kolejny rok i cieszy się sporym zainteresowaniem. Dodatkowo dla rodzin zastępczych 

organizowane są szkolenia podnoszące kompetencje opiekunów zastępczych, szkolenia 

tematyczne dla wychowanków tych rodzin oraz stała współpraca rodzin z koordynatorami 

rodzinnej pieczy zastępczej.  

Na funkcjonowanie współczesnej rodziny mają pośredni i bezpośredni wpływ zjawiska 

globalne jak kryzysy ekonomiczne i gospodarcze oraz zmiany jakie dokonują się w naszym 

kraju. Pomimo, że mają one na celu poprawę warunków życia, potęgują również negatywne 
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zjawiska społeczne jak bezrobocie, ubóstwo, brak poczucia stabilizacji zawodowej i życiowej, 

co w konsekwencji utrudnia, a często uniemożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb 

rodziny.  

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie poradnictwa specjalistycznego Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim umożliwia rodzinom zastępczym, 

rodzicom biologicznym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a także innym 

mieszkańcom powiatu skorzystanie z takich form pomocy. Poradnictwo prowadzone jest        

w ramach punktu interwencji kryzysowej, projektu „Świadomy obywatel” oraz obejmuje 

porady udzielane przez pracowników (pedagogów i psychologa) Sekcji Wsparcia Rodzin 

rodzinom zastępczym, wychowankom tych rodzin i rodzicom biologicznym.  

 Liczba ta obejmuje również grupę osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej 

lub sytuacji kryzysowej. Z pomocy specjalistów korzystają również osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym i szukające sposobów rozwiązania różnorodnych problemów.            

Od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania i zapotrzebowania na możliwość uzyskania 

tego typu pomocy. Prognozy przewidują dalszy wzrost liczby osób chcących skorzystać          

z poradnictwa specjalistycznego w nadchodzących latach.  

Wykres 10. Liczba osób korzystających z porad specjalistycznych w Powiatu Wodzisławskiego w latach  

      2011-2013 oraz prognoza na rok 2014 

Źródło: Sprawozdanie PCPR w latach 2011 - 2013 wraz z prognozą na 2014 r. 
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 Rodziny zastępcze finansowane są ze środków własnych Powiatu. Natomiast gmina 

właściwa ze względu na zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy  

w pieczy zastępczej zobowiązana jest do ponoszenia części wydatków na to dziecko, tj.: 

 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W kolejnych latach wzrastają nakłady finansowe na ten cel. Szczegółowe dane z wykonania 

budżetu przestawia poniższy wykres. 

 

Wykres 11. Wydatki przeznaczone na finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2011 – 2013   

         z prognoza na rok 2014 

Źródło: Sprawozdanie PCPR w latach 2011 - 2013 wraz z prognozą na 2014 r. 
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VII. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zadania zlecone w obszarze pomocy 

  wsparcia 

 

Współpraca Powiatu Wodzisławskiego poprzez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim z organizacjami pozarządowymi jest dla społeczności 

lokalnej dążeniem do poprawy jakości życia oraz do wszechstronnego rozwoju, a także 

pełniejszego zaspokojenia kierunków działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu 

Powiatu Wodzisławskiego. Działania są realizowane na rzecz rozwiązywania 

najważniejszych problemów życiowych, które dotykają mieszkańców. Ich rozwiązanie musi 

mieć charakter priorytetowy. Rolą naszej jednostki jest organizowanie systemu wsparcia na 

rzecz osób niepełnosprawnych, które przeżywają trudności w adaptacji do istniejących 

warunków i wymogów życia zbiorowego. Działania takie są podejmowane aby zapewnić 

grupom osób niepełnosprawnych, zagrożonym wykluczeniem społecznym warunków 

odzyskania samodzielności życiowej.  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach zadań zleconych w obszarze pomocy 

 i wsparcia umożliwia pokazanie problemów, jakie dotykają grupy osób niepełnosprawnych, 

 a także wskazuje na trudności i bariery, których one doświadczają na drodze do osiągnięcia 

rozwoju. Diagnoza problematyki pozwala określić natężenie problemów oraz umożliwia 

wskazanie szans rozwojowych społeczności i dziedzin ich realizacji. 

W przypadku zlecania zadań publicznych do realizacji fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym był stosowany tryb otwartego konkursu ofert. Na realizację zadań publicznych 

Powiatu Wodzisławskiego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2013 roku Zarząd Powiatu 

Wodzisławskiego przeznaczył kwotę 50 000,00 zł.  

W otwartym konkursie ofert na realizację powyższych zadań zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym wpłynęło w 2013r. 6 ofert. Na posiedzeniach Komisji 

Konkursowej wszystkie oferty zostały sprawdzone pod względem merytorycznym                      

i formalnym.  
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Tabela 25 -  Podmioty, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań zleconych z zakresu rehabilitacji 

        Społecznej osób niepełnosprawnych 

 

Lp. 

 

Nazwa podmiotu 

 

Tytuł zadania 

 

Przyznana kwota 

dotacji 

1. 
Klub Olimpiad Specjalnych 

„Tygrysy” Gorzyce  
1 3.480,00 zł 

2.  

Stowarzyszenie Rodzin i Osób 

Niepełnosprawnych w 

Rydułtowach 

1 12.340,00 zł 

3. 
Wodzisławskie Stowarzyszenie 

Amazonek 
1 3.940,00 zł 

Razem: 
3 19.760,00 zł  

 

 Wartości zleceń współpracy z organizacjami pozarządowymi przyznanych na 

przełomie roku 2011 - 2013 z prognozą roku 2014 prezentują się następująco: 

 Wykres 12. Wartości zleceń w latach 2011 – 2013 oraz prognoza na 2014 r.  

 

 W roku 2012, 3 podmioty pozarządowe realizowały na zlecenie samorządu 

powiatowego zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. 
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 Natomiast w roku 2013 były 4 takie zlecenia. Prognoza w 2014 roku przewiduje 4 zlecenia 

realizowane na zadania z ww. zakresu. 

 Umowy na realizacje ww. zadań zostały zawarte w ramach otwartego konkursu ofert 

zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego. 

Współpraca odbywała się z organizacjami prowadzącymi działalność na obszarze działania 

Powiatu Wodzisławskiego i w sferze zadań publicznych, które należą do zakresu jego 

działania. 

Prognozy na rok 2014 przewidują dalszy wzrost liczby podmiotów pozarządowych 

chcących realizować zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.  

Rada Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 marca 2013 roku dokonała podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznając na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym kwotę 50.000,00 zł. 

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. 

 W ramach zadania można ubiegać się o dofinansowanie imprezy sportowej, 

kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej. Organizacja składająca wniosek z wymaganymi 

załącznikami w kosztorysie ofertowym przedstawia poszczególne wydatki związane  

z organizacją imprezy, które są analizowane przez Komisję powoływaną Zarządzeniem 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim rozpatrującą 

złożone wnioski. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych wynosi do 60% przedsięwzięcia. 

O dofinansowanie ze środków Funduszu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób 

niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej, które: 

1. prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 

dwóch lat przed dniem złożenia wniosku, 

2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków 

technicznych i lokalowych do realizacji zadania, 
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3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł  

na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków 

PFRON, 

4. nie mają zaległości wobec Funduszu oraz w ciągu trzech lat nie były stroną umowy 

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która została 

rozwiązana z powodu przyczyn leżących po stronie podmiotu składającego wniosek. 

 Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, i nie może obejmować kosztów realizacji zadania 

poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy  

o dofinansowanie ze środków Funduszu.  

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych 

należy złożyć w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. 

W dniu 27 marca 2014 roku Rada Powiatu Wodzisławskiego dokonała podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznając na realizację 

zadań z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych kwotę 

35.000,00 zł. Liczba dofinansowanych wniosków w poszczególnych latach przedstawia się 

następująco: 

Tabela 26 -  Liczba dofinansowanych wniosków na przełomie 2011- 2013 roku z prognozą na rok 2014 

 

Rok 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

 

2014 

Liczba 

dofinansowań 

17 19 10 15 



50 

 

 

Wykres 13.  Wartość zleceń przyznanych na przełomie roku 2011 - 2013 oraz prognoza na rok 2014  

Źródło: Sprawozdanie PCPR za rok 2013 

 

 Rola samorządu jako podmiotu inspirującego aktywność obywateli jest bardzo istotna 

przy współpracy z podmiotami w zakresie realizacji zadań z rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych. Misją jest także kształtowanie ładu społecznego 

opartego na więzi społecznej, na wspólnych działaniach, na inwencji mieszkańców,  

a także zasadach współpracy z podmiotami pozarządowymi. 
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VIII. Nakłady finansowe na pomoc społeczną 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

Tabela 27 – Budżet PCPR – zestawienie porównawcze 

Źródła  

finansowania 

Budżet 

Rok 2011 

Budżet 

Rok 2012 

Budżet 

Rok 2013 

Budżet  

Rok 2014 

 

Całkowity budżet 

 

 

4 004 598,00 

 

4 780 651,10 

 

 5 311 974,71 

 
6 059 740,43 

Środki powiatu 

w tym:  

 

3 660 189,00 

 

4 255 863,48 

 

4 806 227,11 

 

5 663 167,49 

 

Działalność bieżąca 

 

 

879 867,00 

 

1 146 604,00 

 

1 129 301,00 

 

1 236 900,00 

 

Zespół ds. 

orzekania o stopniu 

niepełnosprawności 

 

 

 

20 174,00 

 

 

67 148,00 

 

 

214 249,00 

 

 

24 688,00* 

 

Jednostki 

specjalistycznego 

poradnictwa, 

mieszkania 

chronione i ośrodki 

interwencji 

kryzysowej 

 

 

 

 

12 403,00 

 

 

 

7 000,00 

 

 

 

9 200,00 

 

 

 

25 000,00 

 

Placówki 

opiekuńczo-

wychowawcze 

 

 

 

140 047,00 

 

 

100 800,00 

 

 

88 397,00 

 

 

 120 000,00 

 

Rodziny zastępcze 

 

 

2 589 909,00 

 

2 870 633,00 

 

3 321 468,00 

 

 

4 210 550,00 

 

Program „Dobry 

Start” – wkład 

własny 

     17 789,00       63 678,48      43 612,11 46 029,49 

*zmniejszenie planu do roku 2013 jest wynikiem przejścia  Zespołu  
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c.d. Tabela 27 - Budżet PCPR – zestawienie porównawcze 

Inne źródła 

 w tym: 

344 409,00 524 788,00 505 748,00 396 573,00 

Program „Dobry 

Start” – środki 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego 

 

 

344 409,00 

 

 

420 396,62 

 

 

404 915,64 

 

 

354 072,94 

 

Dotacja MPiPS 

 

 

- 

 

14 700,00 

 

- 

 

- 

 

Dotacja Śląskiego 

Urzędu 

Wojewódzkiego 

 

 

 

- 

 

 

89 691,00 

 

 

100 831,96 

 

 

42 500,00 

 Pozostałe  

AKTYWNY 

SAMORZĄD – 

środki PFRON  
 

 

- 

Kwota 

wydatkowana – 

144 412,80 

Kwota 

wydatkowana –  

244 781,09 

Kwota 

wydatkowana – 319 

298,10 

 

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia „PERŁA” w Wodzisławiu Śląskim 

Tabela 28 - Budżet POW PERŁA – zestawienie porównawcze 

Źródła 

finansowania 

Budżet 

Rok 2011 

Budżet 

Rok 2012 

Budżet 

Rok 2013 

Budżet 

Rok 2014 

 

Całkowity budżet 

 

377 800,00 

 

416 350,00 

 

409 960,00 

 

399 600,00 

w tym: 

dotacja Śląskiego 

Urzędu 

Wojewódzkiego 

 

349 800,00 

 

 

391 350,00 

 

408 600,00 

 

399 600,00 

 

środki własne 

powiatu 

 

 

       28 000,00 

 

 

     25 000,00 

 

 

1 360,00 

 

 

0,00 
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Powiatowe Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi 

Tabela 29 - Budżet POW Połomia– zestawienie porównawcze 

Źródła 

finansowania 

Budżet 

Rok 2011 

Budżet 

Rok 2012 

Budżet 

Rok 2013 

Budżet 

Rok 2014 

 

Całkowity budżet 

 

- 

 

- 

 

163 804,00 

 

466 200,00 

w tym: 

dotacja Śląskiego 

Urzędu 

Wojewódzkiego 

 

- 

 

 

- 

 

163 804,00 

 

466 200,00 

 

środki własne 

powiatu 

 

 - 

 

- 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar  Przemocy  Rodzinie w Wodzisławiu 

Śląskim 

Tabela 30 - Budżet PSOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – zestawienie porównawcze 

Źródła 

finansowania 

Budżet 

Rok 2011 

Budżet 

Rok 2012 

Budżet 

Rok 2013 

Budżet 

Rok 2014 

 

Całkowity budżet 

 

422 000,00 

 

457 570,00 

 

484 200,00 

 

 

385700,00 

w tym:  

dotacja Śląskiego 

Urzędu 

Wojewódzkiego  

 

407 200,00 

 

391 200,00 

 

444 200,00 

 

385700,00 

 

środki własne 

powiatu 

 

14 800,00 

 

46 500,00 

 

40 000,00 

 

- 

 

ROPS 

 

 

- 

 

     19 870,00 
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Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach 

Tabela 31 - Budżet DPS Gorzyce – zestawienie porównawcze 

Źródła 

finansowania 

Budżet 

Rok 2011 

Budżet 

Rok 2012 

Budżet 

Rok 2013 

Budżet 

Rok 2014 

 

Całkowity budżet  

 

7 728 010,36 

 

 

8 214 398,00 

 

8 170 717,00 

 

8 889 164,00 

w  tym: 

środki własne 

powiatu 

(odpłatność 

mieszkańców i 

gmin kierujących za 

pobyt przez DPS) 

 

 

 

5 967 402,36 

 

 

 

6 705 677,00 

 

 

 

6 866 000,00 

 

 

 

7 917 000,00 

dotacja z Śląskiego 

Urzędu 

Wojewódzkiego 

 

1 760 608,00 

 

1 508 721,00 

 

1 304 717,00 

 

972 164,00 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śląskim 
 

Tabela 32 – Budżet DPS Wodzisław Śl.  – zestawienie porównawcze 

Źródła 

finansowania 

Budżet 

Rok 2011 

Budżet 

Rok 2012 

Budżet 

Rok 2013 

Budżet 

Rok 2014 

 

Całkowity budżet 

 

1 662 789,13 

 

1 656 410,79 

 

1 702 364,13 

 

1 630 543,00 

w tym: 

 

dotacja Śląskiego 

Urzędu 

Wojewódzkiego  

 

 

 

 

1 109 511,00 

 

 

 

1 117 400,00 

 

 

 

1 089 330,00 

 

 

 

1 060 543,00 

 

dochody własne 

(odpłatność 

mieszkanek DPS) 

 

 

 

503 278,13 

 

 

 

489 010,79 

 

 

563 034,13 

 

 

570 000,00 

 

dotacja z powiatu 

 

 

50 000,00 

 

50 000,00 

 

50 000,00 

 

0,00 
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Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach 

Tabela 33 - Budżet Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach – zestawienie porównawcze 

Źródła 

finansowania 

Budżet 

Rok 2011 

Budżet 

Rok 2012 

Budżet 

Rok 2013 

Budżet 

Rok 2014 

 

Całkowity budżet 

 

2 054 117,00 

 

2 307 415,00 

 

2 425 106,00 

 

1 725 535,00* 

w tym:  

środki własne 

powiatu 

 

 

1 795 539,00 

 

 

2 048 251,00 

 

 

2 113 326,00 

 

 

1 587 698,00 

środki z 

porozumień  z 

powiatami 

 

229 872,00 

 

236 700,00 

 

288 801,00 

 

 

120 334,00 

środki celowe - 

wpłaty Śląskiego 

Urzędu 

Wojewody na 

ubezpieczenia 

zdrowotne dla 

wychowanków 

 

 

 

 

 

24 711,00 

 

 

 

 

22 464,00 

 

 

 

 

22 979,00 

   

 

 

 

17 503,00 

Dotacja ŚUW 

  

3 995,00 - - - 

*różnica w budżecie  w 2014 roku jest winkiem  utworzenia  Powiatowej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim 

 

Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wodzisławiu Śląskim 

Tabela 34 – Budżet Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

Źródła finansowania Budżet  

Rok 2014 

Całkowity budżet 691 908,00 

Środki własne powiatu 614 700,00 

Środki z porozumień i innymi powiatami 70 000,00 

Środki celowe - wpłaty Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego na ubezpieczenia zdrowotne 

dla wychowanków 

7 208,00 

Dotacje ŚUW 0,00 
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach 

Tabela 35 - Budżet WTZ Gorzyce – zestawienie porównawcze 

Źródła 

finansowania 

Budżet 

Rok 2011 

Budżet 

Rok 2012 

Budżet 

Rok 2013 

Budżet 

Rok 2014 

 

Całkowity budżet 

 

520 751,11 

 

 

531 862,22 

 

520 751,11 

 

531 862,22 

w tym : 

 

PFRON 

 

468 676,00 

 

478 676,00 

 

468 676,00 

 

478 676,00 

 

środki powiatu 

 

 

52 075,11 

 

53 186,22 

 

52 075,11 

 

53 186,22 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim 

Tabela 36  – Budżet WZT Wodzisław Śl.  – zestawienie porównawcze 

Źródła 

finansowania 

Budżet 

Rok 2011 

Budżet 

Rok 2012 

Budżet 

Rok 2013 

Budżet 

Rok 2014 

 

Całkowity budżet 

 

586 511,11 

 

608 733,33 

 

586 511,11 

 

597 622,22 

w tym : 

 

PFRON 

 

 

527 860,00 

 

 

547 860,00 

 

 

527 860,00 

 

 

537 860,00 

 

środki powiatu 

 

 

58 651,11 

 

60 873,33 

 

58 651,11 

 

  59 762,22 
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IX. Zakończenie 

 Na podstawie przedstawionego opracowania można stwierdzić, iż Powiat 

Wodzisławski należy do znaczących w województwie śląskim powiatów pod względem 

rozwoju struktury i bazy z zakresu polityki społecznej, w szczególności jednostek 

działających w obszarze pomocy społecznej. Powyższe dane wskazują na to, że w każdym 

kolejnym roku powstaje nowa instytucja zabezpieczenia społecznego. Mieszkańcy Powiatu 

mają możliwość z korzystania z usług jednostek realizujących zadania z szeroko rozumianej 

polityki społecznej. 
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      Wodzisławskiego w latach 2010 - 2013 oraz prognoza na 2014 r. str. 41

  

 

Wykres 7.  Liczba rodzin zastępczych spokrewnionych na terenie Powiatu  

        Wodzisławskiego w latach 2011 – 2013 oraz prognoza na 2014 r. str. 42  
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Wykres 8.  Liczba rodzin zastępczych niezawodowych na terenie Powiatu  

        Wodzisławskiego w latach 2011 – 2013 oraz prognoza na 2014 r. str. 42 

 

Wykres 9.  Liczba zawodowych rodzin zastępczych na terenie Powiatu  

        Wodzisławskiego w latach 2011 – 2013 oraz prognoza na 2014 r. str. 43 

 

Wykres 10. Liczba osób korzystających z porad specjalistycznych w Powiatu      

        Wodzisławskiego w latach 2011-2013 oraz prognoza na 2014 r. str. 44 
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Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu wykorzystano następujące źródła: 

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu                                       

 Śląskim za 2011 r., 2012 r. i 2013 r. 

2. Sprawozdanie GUS  (Z-06) za 2011 r. i 2012 r. 

3. www.powiatwodzislawski.pl 

4. www.stat.gov.pl 

5. www.stat.gov.pl/katow 

6. www.katalog.szkolnictwa.pl 

7. Dane otrzymane ze Starostwa Powiatowego  Wydział Oświaty, Wydział Zdrowia  

    i Polityki Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. 

8. Dane ze sprawozdań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. 

9. Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. 

10. Dane z Urzędów Miast, Gmin oraz Ośrodków Pomocy Społecznej Powiatu       

 Wodzisławskiego. 

 

http://www.powiatwodzislawski.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/katow
http://www.katalog.szkolnictwa.pl/

