PROJEKT

„Starajmy się tak postępować i tak żyć,
by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową
i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”
bł. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

REZOLUCJA
RADY POWIATU W BOCHNI
W SPRAWIE INTENCJI UTWORZENIA „ŻYWEGO POMNIKA” BŁ. JANA PAWŁA II
TJ. CENTRUM SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II

Mając świadomość, jak wielkim przywilejem dla człowieka jest dar miłości i współczucia.
Wierząc, że człowiek winien jest te dary pielęgnować i umacniać – w sposób szczególny
czyniąc tych wysiłków adresatem drugiego człowieka.
Pamiętając o nauczaniu bł. Jana Pawła II na temat Miłosierdzia i Miłości, które to
postawy, będące wyrazem wrażliwości na cierpienie bliźniego, czynią człowieka w pełni
Człowiekiem.
Mając świadomość zobowiązań wynikających zarówno z prawa stanowionego jak
naturalnego, nakładających na władzę publiczną szczególną wagę zobowiązań w tej materii
Rada Powiatu w Bochni deklaruje
podjęcie działań na rzecz utworzenia Centrum Solidarności Społecznej im. bł. Jana Pawła II,
w którym zapewnione byłyby dla mieszkańców Miasta i Powiatu godne warunki do opieki
medycznej i społecznej poprzez funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego
Domu Samopomocy, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz stacjonarnego Hospicjum, które to
instytucje, służąc ludziom, będą „żywym pomnikiem” naszego Wielkiego Rodaka Ojca Świętego
bł. Jana Pawła II.
Dla zrealizowania tak określonych zadań Rada Powiatu w Bochni deklaruje
zabezpieczenie stosownych środków finansowych w budżecie na rok 2012 i lata kolejne kadencji
2010 – 2014.
Jednocześnie Rada Powiatu w Bochni zaprasza inne samorządy Powiatu Bocheńskiego
do włączenia się w niniejszą inicjatywę.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU
REZOLUCJI RADY POWIATU W BOCHNI
Z DNIA 01.06.2011 R.
Obecna infrastruktura opieki społecznej i paliatywnej funkcjonującej na terenie powiatu
bocheńskiego obejmuje zakresem swojego oddziaływania (w chwili obecnej oraz w najbliższym
czasie) populację Gminy Miasta Bochnia oraz Gmin Powiatu Bocheńskiego. Oddziaływanie to
realizuje się poprzez zapewnienie usług w zakresie: Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego
Domu Samopomocy (obecnie świadczone w Bochni przy ul. Karolina), Zakładu OpiekuńczoLeczniczego (przewidywane: od 01.07.2011 r. w SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Bł. M. Wieckiej
w Bochni przy ul. Krakowskiej) oraz stacjonarnego Hospicjum (oczekiwane, jako działalność
społecznie użyteczna). Usługi realizowane w tym zakresie, spełniając niezwykle ważną rolę,
powinny zostać jednakże zintegrowane na jednym obszarze ze względu na poprawę logistyki
obsługi w/w usług, a co za tym idzie: poprawę standardów z korzyścią dla mieszkańców Bochni
i Powiatu Bocheńskiego korzystających obecnie i w przyszłości z tych usług.
W celu zarówno skutecznego zabezpieczenia niezbędnej przestrzeni dla planowania
i przeprowadzenia modernizacji oraz rozbudowy bazy, jak również w celu skondensowania
w jednym miejscu oczekiwanych inwestycji (m.in. nowy DPS, ZOL z rozszerzoną liczbą miejsc,
stacjonarne Hospicjum) samorząd Powiatu Bocheńskiego chce poczynić starania celem
zapewnienia dla oczekiwanej struktury docelowej stosownego zaplecza lokalizacyjnego.
Przewiduje się, że realizacja zakupu działki i w konsekwencji budowa Centrum Solidarności
Społecznej powinna nastąpić w latach 2012-2014.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Bochni przedkłada niniejszy projekt rezolucji
pod obrady Rady Powiatu w Bochni.

