Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 KOŁO

BRZ.0012.4. 3 .2021

Protokół Nr 25/2021

ze zdalnego posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych,
w dniu 23 marca 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 9.30 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech Spliter. Każdy z
członków Komisji potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje

odpowiednim

sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową. W posiedzeniu

uczestniczyły ponad to:

- Iwona Wiśniewska - Dyrektor SP ZOZ w Kole
- Lilia Urbaniak - naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia
- Agnieszka Rusin - Dyrektor PCPR w Kole

- Dorota Szkudlarek - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy

Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2020r."
2. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Miejskiej

Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w

2021r.
4. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2020r. oraz

sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodziny pieczy zastępczej za rok 2020.

5. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kole

6. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu
współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2020r."

Projekt przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek. Zarząd

Powiatu jest zobligowany do przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji
programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. W uchwale wymieniona jest:
1) liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:

- zwiększenia aktywności kulturalnej - 17 ofert;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 41 ofert;
- wsparcie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży -10 ofert;

- nieodpłatna pomoc prawna - 4 ofert.
2) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji - 38 umowy (31 organizacji),
- zwiększenie aktywności kulturalnej - 14 umów (13 organizacji)
- wsparcie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży -10 umów
(8 organizacji)

- prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej -1 umowa (1 organizacja)
W roku sprawozdawczym 25 organizacji nie zrealizowało zadań, spowodowane było to sytuacją

epidemiologiczną w związku z tym zwrócili przyznane środki. 1 organizacja nie wykonała zadania w

całości więc zwróciła część środków.

W dyskusji radni poruszyli temat aktywizacji młodzieży, która przez obowiązujący stan epidemiczny
pobiera naukę zdalną. Przebywanie większość dnia przed monitorem nie służy zdrowiu. Radny

Tomasz Barański zaproponował, aby środki które organizacje pozarządowe nie wykorzystały były
przeznaczone na wydarzenia, które zmobilizują młodzież do wzięcia aktywnego udziału w

wydarzeniach. Można np. organizować konkursy fotograficzne lub plastyczne. Nagrody za udział w
konkursie będą mobilizacja dla młodzieży, aby czynnie uczestniczyć w wydarzeniach. Natomiast

radna Ewa Ochędalska zaproponowała w związku z tym, iż wiele organizacji nie miało możliwości

realizacji planowanych imprez ze względu na obowiązujący stan epidemii, ogłoszenie w II połowie
roku kolejnego naboru na przeznaczenie środków dla organizacji pozarządowych.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie

Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego

przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Projekt przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek. Powiat
Kolski udziela pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny

upowszechniania dóbr kultury, wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole pod
nazwą: Wydanie publikacji: „Ziemia Kolska w Fotografii Ryszarda Fórmanka. Naczelnik Dorota
Szkudlarek wspomniała, że planowane jest wydanie bezpłatnego albumu „Powiat Kolski kiedyś i

dziś".
Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację
określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w

Powiecie Kolskim w 2021r.
Dyrektor Agnieszka Rusin omówiła propozycję planu finansowego na zadania z zakresu rehabilitacji

zawodowej i społecznej ze środków PFRON na 2021r. Razem środki wynoszą 3 249 846,00 zł z tego
na rehabilitację zawodową 112 000 zł, na społeczną 3 137 846,00 zł. Plan finansowy na realizację

zadań został sporządzony na podstawie potrzeb zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne z powiatu
kolskiego. Największe zapotrzebowanie jest na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty

ortopedyczne

i

środki

pomocnicze

stąd

kwota

576 424,50 zł.

Zobowiązania

dotyczące

dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej według algorytmu PFRON-u na
2021r. są zaplanowane w wysokości 1 844 160,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 100 000,00 zł

na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad 4. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2020r. oraz
sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodziny pieczy zastępczej za rok 2020.

Informacje z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2020r. oraz
sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodziny pieczy zastępczej za rok 2020 przedstawiła

dyrektor Agnieszka Rusin.
W 2020 r. na terenie powiatu kolskiego funkcjonowało:
•

37 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 52 małoletnich,

•

15 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 24 małoletnich,

•

2 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, w których przeby

wało 9 małoletnich,
•

1 zawodowa rodzina zastępcza, w której przebywało 11 małoletnich.

W roku 2020 łącznie funkcjonowało 55 rodzin, w których przebywało 96 dzieci. W ciągu całego 2020

r. pod opieką koordynatorów było 35 rodzin zastępczych,

przy czym w danym czasie każdy

koordynator miał pod opieką maksymalnie 15 rodzin. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

odbyli łącznie 369 wizyt bezpośrednich w środowisku rodzin zastępczych, sporządzili 102 plany
pomocy dziecku z wytycznymi do bieżącej pracy rodzin z dziećmi, zgłosili do adopcji 3 dzieci, które
mają uregulowaną sytuację prawną, na bieżąco wspierali pełnoletnich wychowanków pieczy

zastępczej w procesie usamodzielnienia się. Koordynatorzy uczestniczyli także w konsultacjach w

ramach okresowej oceny sytuacji dziecka oraz w ocenach rodzin zastępczych, na których ocenienie

poddanych zostało łącznie 37 rodzin. Potrzeby w zakresie systemu pieczy zastępczej dotyczą głównie
pozyskiwania i kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, chodzi o
zorganizowanie kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze w środowisku lokalnym, prowadzenie
naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, kwalifikowanie kandydatów do

pełnienia funkcji rodziny zastępczej, organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji

rodziny zastępczej.

Dyrektor Agnieszka Rusin przedstawiła także informacje z działalności Powiatowego Cen
trum Pomocy Rodzinie w Kole za 2020. Powiat kolski posiada 2 funkcjonujące domy pomocy spo

łecznej. Pobyt w DPS jest odpłatny, w roku sprawozdawczym średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca wynosił w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ulicy Poniatowskiego 21 - 3.760,00 zł.,
natomiast w Domu Pomocy Społecznej znajdującym się przy ulicy Blizna 55 wynosił - 3.896,00 zł.

W roku 2020 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 umieszczono 25 osób, w ciągu
roku zmarło 25 osób, do innej placówki przeniósł się 1 pensjonariusz, do rodziny wróciły 2 osoby i 1

osoba usamodzielniła się. Liczba mieszkańców na tzw. starych zasadach wynosiła 11 osób, natomiast
na nowych zasadach przebywało 98 mieszkańców. W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Blizna 55 w
roku 2020 przyjęto 13 osób, natomiast zmarły 23 osoby, 1 osoba usamodzielniła się. 7 osób
przebywało na starych zasadach i 35 osób wg. decyzji po 1 stycznia 2004 r.

Z informacji w zakresie rehabilitacji społecznej p. Dyrektor poinformowała, że o
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w 2020
roku ubiegało się 95 osób. Dofinansowanie zostało wypłacone dla 75 osób w tym 41 osoby na
likwidację barier architektonicznych, 25 osób na likwidację barier w komunikowaniu się i 9 osób na
likwidację barier technicznych.

Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za rok 2020 oraz

sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodziny pieczy zastępczej za rok 2020. stanowig załqcznik
nr 2 do protokołu.

Ad 5. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kole.

Pani Iwona Wiśniewska poinformowała o:

•

bieżącej liczbie wykonywanych w SPZOZ w Kole szczepień przeciwko COVID - 19;

•

całkowitym koszcie zadania „Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz

z

wyposażeniem" - 4.792.177,60 zł. Otwarcie Oddziału planowane jest na początek maja br.
ze względu na opóźnioną dostawę mebli;

•

problemach związanych z zatrudnieniem nowych lekarzy do Podstawowej opieki zdrowotnej.

•

decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kole dot. wiaty przy Izbie Przyjęć.
W dyskusji radni poruszyli temat pilnego remontu Izby przyjęć.

Ad 6. Wolne głosy i wnioski.
Nikt nie zgłaszał.
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 10.45
Protokółowała:
Malwina Morzycka

Przewodnicz
Komisji Spraw ołecznych

