
BR.0003.2.2020 

Odpowiedzi na zapytania radnej Iwony Gogół: 

 

1. W jakiej fazie jest realizacja programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’, 
ile osób, na jakich zasadach i na jaki czasookres zostanie objętych wsparciem? Jak 
odbył się lub jak będzie odbywał się  nabór osób niepełnosprawnych do programu ? 
 

Odpowiedź: 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowany jest od lutego 2020, do 

dnia 31.12.2020r. W chwili obecnej kontakt asystentów z podopiecznymi jest ograniczony w 

zależności od potrzeb i sugestii podopiecznych (z uwagi na stan epidemiczny, niektóre osoby 

nie życzą sobie bezpośredniego kontaktu, utrzymywany jest wówczas kontakt telefoniczny, 

wykonanie zakupów spożywczych czy realizację recept). Program przeznaczony jest dla osób 

z orzeczonym umiarkowanym oraz znacznym stopniem niepełnosprawności/lub 

równoważnym. 

Założyliśmy objąć wsparciem 16 osób niepełnosprawnych. 

Nabór osób niepełnosprawnych prowadzony był przez pracowników PCPR oraz Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, podczas bezpośredniego kontaktu (w rozmowie 

z osobami niepełnosprawnymi, np. podczas wywiadu na posiedzeniu komisji orzekającej, w 

załatwianiu spraw w PZOON i PCPR). Ogłoszenie zostało także zamieszczone na stronie 

www.pcpr.kepno.pl. 

Pracownik Centrum kontaktował się z wszystkimi Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, z 

prośbą o wytypowanie osób niepełnosprawnych z terenu gminy, które byłyby zainteresowanie 

wzięciem udziału w programie. 

 

2. Proszę o wyjaśnienie konkretnych działań kierowanych do osób dorosłych z 
autyzmem. W sprawozdaniu poza stwierdzeniem, że Zarząd przyjął informację PCPR 
nt temat do wiadomości nie wynikają żadne decyzje i działania. 

 

Odpowiedź: 

Na terenie Powiatu Kępińskiego nie funkcjonuje dzienny ośrodek wsparcia czy ponadgminny 

środowiskowy dom samopomocy dla osób niepełnosprawnych w tym ze szczególnymi 

potrzebami jak dla osób z autyzmem. Jedyny na terenie powiatu kępińskiego Środowiskowy 

Dom Samopomocy funkcjonuje w gminie Kępno.  

Powiat może pozyskać zewnętrzne środki finansowe na utworzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy typu D –  z przeznaczeniem właśnie na usługi dla osób ze spektrum autyzmu 

oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Prowadzenie ŚDS jest dla samorządów (gminy lub 

powiatu) zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, a więc finansowanym z 

budżetu państwa. Z tego właśnie źródła pokrywane są koszty utworzenia placówki, w tym 

remont lub adaptacja lokalu przeznaczonego na dom, jego wyposażenie, a potem wydatki na 

bieżące utrzymanie.  

Inną alternatywą jest program „Rehabilitacja 25+”. 21.08.2018 roku Rada Nadzorcza PFRON 

zatwierdziła ten program, który jest adresowany do podmiotów prowadzących Ośrodki 

Rehabilitacyjno – Wychowawcze oraz Ośrodki Rewalidacyjno – Wychowawcze. Podmiotem, 

http://www.pcpr.kepno.pl/


który mógłby przystąpić do wspomnianego programu jest Zespół Szkół Specjalnych w Słupi 

pod Kępnem. 

W ramach programu w/w placówka może zapewnić dzienny pobyt niezatrudnionym osobom 

niepełnosprawnym będącym absolwentem właśnie szkoły specjalnej. Osoby niepełnosprawne 

chcące skorzystać z takiego pobytu musza mieć powyżej 24 roku życia, posiadać 

niepełnosprawność intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), nie 

mogą być objęte rehabilitacja społeczną w innych placówkach dziennej aktywności (np. 

środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). Udzielane 

wsparcie dla osób niepełnosprawnych mieści się w zakresie usług opiekuńczych                                            

i pielęgnacyjnych, udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających 

ruchowo, udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań, pomocy w 

rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych 

wcześniej umiejętności, pomocy psychologicznej, działań aktywizujących zawodowo czy 

transportu. 

Program kierowany był do osób, które w latach 2016-2020 ukończyły bądź ukończą realizację 

obowiązku nauki w OREW lub ORW, bądź SPdP. Beneficjent programu może korzystać ze 

wsparcia w ramach programu maksymalnie przez dwa lata szkolne. 

Program ten realizowany był na terenie całego kraju jako pilotaż obejmujący dwa lata szkolne 

: rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020. W roku 2019 przekazaliśmy informację do Zespołu 

Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem o możliwości aplikowania o środki finansowe z 

Programu Rehabilitacja 25+. 

W wyniku rozmowy z pracownikiem PFRON ustalono, że planuje się kolejne edycje programu 

na lata 2020/2021 oraz 2021/2022, o których powiaty będą informowane. 

 

Odpowiedzi zostały udzielone przez Beatę Kosędkę Zastępcę Dyrektora PCPR w Kępnie. 

 

3.   Proszę o omówienie jakie prace drogowe są planowane i zostaną wykonane  w roku 

bieżącym na terenie gmin Bralin i Rychtal? 

 

        Na terenie Gminy Rychtal planowana jest „ Modernizacja części drogi powiatowej                  

nr 5687P na odcinku Sadogóra – Wielki Buczek poprzez wykonanie nakładki bitumicznej 

(na odcinku leśnym)” oraz remonty cząstkowe masą asfaltową „na gorąco” oraz emulsją                  

i grysami. W okresie letnim zostaną również przeprowadzone prace polegające na 

odtworzeniu oznakowania poziomego dróg tj. przejścia dla pieszych, linie, strzałki…. 

        Na terenie Gminy Bralin przewiduje się remonty cząstkowe masą asfaltową „na 

gorąco” oraz emulsją i grysami. W okresie letnim zostaną również przeprowadzone prace 

polegające na odtworzeniu oznakowania poziomego dróg tj. przejścia dla pieszych, linie, 

strzałki…. Planowane są również prace polegające na odtwarzaniu rowów przydrożnych 

oraz ścince i profilowaniu poboczy. 



Odpowiedź została udzielona przez Macieja Hojeńskiego Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kępnie. 

 

4.  Proszę o udzielenie informacji jak obecnie kształtuje się stopa bezrobocia  w Powiecie 

Kępińskim w podziale na gminy . Czy zanotowano wzrost osób bezrobotnych  , a jeśli tak to 

czy osoby te są uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 

 

Najmniejszą jednostką administracyjną,  dla której jest obliczana stopa bezrobocia jest powiat.  
 

 
Rok 2020 Wzrost do 31.03.2020 

 

I II III 
27.04.2020  

szacunek 
wartościowy procentowy 

Stopa bezrobocia 1,7% 1,6% brak danych brak danych n.d. n.d. 

Powiat Kępiński  

(liczba bezrobotnych) 
564 552 550 631 81 14,7% 

Gmina Baranów 67 65 65 73 8 12,3% 

Gmina Bralin 47 46 49 53 4 8,2% 

Miasto i Gmina Kępno 296 289 290 328 38 13,1% 

Gmina Łęka Opatowska 27 29 28 35 7 25,0% 

Gmina Perzów 42 42 42 50 8 19,0% 

Gmina Rychtal 43 42 40 51 11 27,5% 

Gmina Trzcinica 42 39 36 41 5 13,9% 

 

W okresie o 1 do 27 kwietnia zarejestrowało się 108 osób bezrobotnych, z czego osoby, które 

poprzednio pracowały to 103 osoby, a prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych nabyły 44 osoby. 

 

Stopa bezrobocia z podziałem na powiaty, województwa i kraj jest dostępna  pod adresem: 

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-

rejestrowane/?p_p_id=101_INSTANCE_NdWEmSW4euAS&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p

_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_resetCur=true&_101_INSTANCE_NdWEmS

W4euAS_navCategoryId=10404062 

Danymi aktualnymi w dniu sesji będzie dysponowała Pani Dyrektor Iwona Rataj. 

 

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane/?p_p_id=101_INSTANCE_NdWEmSW4euAS&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_resetCur=true&_101_INSTANCE_NdWEmSW4euAS_navCategoryId=10404062
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane/?p_p_id=101_INSTANCE_NdWEmSW4euAS&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_resetCur=true&_101_INSTANCE_NdWEmSW4euAS_navCategoryId=10404062
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane/?p_p_id=101_INSTANCE_NdWEmSW4euAS&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_resetCur=true&_101_INSTANCE_NdWEmSW4euAS_navCategoryId=10404062
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane/?p_p_id=101_INSTANCE_NdWEmSW4euAS&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_resetCur=true&_101_INSTANCE_NdWEmSW4euAS_navCategoryId=10404062
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane/?p_p_id=101_INSTANCE_NdWEmSW4euAS&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_resetCur=true&_101_INSTANCE_NdWEmSW4euAS_navCategoryId=10404062


Na koniec lutego tego roku stopa bezrobocia w powiecie kępińskim wynosiła 1,6%.W marcu 

stan osób bez pracy kształtował się na poziomie 550 bezrobotnych, w większości byli to 

bezrobotni bez prawa do zasiłku. 

Bezrobocie wg stanu na 27.IV.2020r. wynosi 631 osób. 

 
Rok 2020 Wzrost do 31.03.2020 

 

I II III 
27.04.2020  

szacunek 
wartościowy procentowy 

Stopa bezrobocia 1,7% 1,6% 

brak 

danych brak danych 
n.d. 

n.d. 

Powiat Kępiński  

(liczba bezrobotnych) 
564 552 550 631 81 14,7% 

Gmina Baranów 67 65 65 73 8 12,3% 

Gmina Bralin 47 46 49 53 4 8,2% 

Miasto i Gmina Kępno 296 289 290 328 38 13,1% 

Gmina Łęka Opatowska 27 29 28 35 7 25,0% 

Gmina Perzów 42 42 42 50 8 19,0% 

Gmina Rychtal 43 42 40 51 11 27,5% 

Gmina Trzcinica 42 39 36 41 5 13,9% 

 

Odpowiedź została udzielił Włodzimierz Białek z Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. 

5. Proszę o ocenę sytuacji zdrowotnej mieszkańców DPS Rzetnia i sytuacji kadrowej                            

w jednostce. 

W Domu Pomocy Społecznej w Rzetni przebywa 64 mieszkańców. Opiekę nad 

mieszkańcami sprawują 3 pielęgniarki, 9 opiekunek, 12 pokojowych, 2 fizjoterapeutów                               

i 2 terapeutów.  

Obecnie brakuje co najmniej 3 etatów pielęgniarskich, aby zabezpieczyć całodobową  

opiekę pielęgniarską.  Nieustannie trwają działania podejmowane przez naszą placówkę,                        

a także Starostę Kępińskiego o pozyskanie dodatkowego personelu pielęgniarskiego.                   

Od 29 kwietnia ma podjąć pracę dodatkowa pielęgniarka.  

Na bieżąco monitorowany jest stan zdrowia mieszkańców i personelu. Informuję,                    

że niektórzy mieszkańcy mieli robione testy na obecność koronawirusa, miało to  głównie 

związek z procedurami jakie są stosowane  w innych podmiotach leczniczych przy 



przyjmowaniu mieszkańców na leczenie specjalistyczne (wszystkie wyniki testów były 

ujemne).   

Planowane jest także przeprowadzenie badań na obecność SARS-Cov-2 dla 

pracowników. Aktualnie trwa procedura i ustalanie najszybszego możliwego terminu celu 

przeprowadzenia badań.   

Odpowiedzi udzielił Zbigniew Tomczyk Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. 

 

 


