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

BRZ.0012.4.3.2022

Protokół Nr 36/2022
z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych,

w dniu 22 marca 2022r.

Posiedzenie otworzył o godz. 10:30 przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech Spliter. Powitał

wszystkich obecnych, stwierdził że Komisja posiada quorum. W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Iwona Wiśniewska - Dyrektor SP ZOZ w Kole
- Lilia Urbaniak - naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia

- Agnieszka Rusin - Dyrektor PCPR w Kole
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2021r. oraz

sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodziny pieczy zastępczej za rok 2021.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości

środków finansowych PFRON

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2022r.

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

4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2021r. oraz
sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodziny pieczy zastępczej za rok 2021.

Sprawozdanie przedstawiła dyrektor Agnieszka Rusin. W 2021 r. w Zespole do spraw Pieczy

Zastępczej, który koordynuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, pracowało
łącznie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 pracowników socjalnych, pedagog oraz

psycholog. W 2021 r. na terenie powiatu kolskiego funkcjonowało:

•

36 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 55 małoletnich,

•

11 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 18 małoletnich,

•

3 rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywało 8 małoletnich.

W roku 2021 łącznie funkcjonowało 50 rodzin, w których przebywało 81 dzieci.
W ciągu całego 2021 r. pod opieką koordynatorów było 30 rodzin zastępczych, przy czym w danym
czasie każdy koordynator miał pod opieką maksymalnie 15 rodzin. Koordynatorzy rodzinnej pieczy

zastępczej odbyli łącznie 359 wizyt bezpośrednich w środowisku rodzin zastępczych, sporządzili 51
planów pomocy dziecku z wytycznymi do bieżącej pracy rodzin z dziećmi, zgłosili wraz z Zespołem

ds. Pieczy Zastępczej do adopcji 11 dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną, na bieżąco
wspierali pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia się. W roku
2021 jednostka PCPR w Kole, jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Kolskim

zostało poddane kontroli przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Kontrola przebiegła

pomyślnie, nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki.
Dyrektor Agnieszka Rusin przedstawiła także informacje z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kole za 2021r. Powiat kolski posiada dwa, funkcjonujące domy pomocy

społecznej spełniające wymagane standardy określone przepisami prawa. Dom Pomocy Społecznej
w Kole, ul. Poniatowskiego 21 - przeznaczony jest dla 113 osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w
Kole, ul. Blizna 55 - przeznaczony jest dla 53 osób w podeszłym wieku. Pobyt w DPS jest odpłatny
do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalonego przez Starostę i ogłoszonego

w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W roku sprawozdawczym średni miesięczny koszt utrzyma
nia w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ulicy Poniatowskiego 21 - 4.081,00zł., natomiast w

Domu Pomocy Społecznej znajdującym się przy ulicy Blizna 55 wynosił - 3.997,00zł.
W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych p. Dyrektor
poinformowała, że o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych w 2021 roku ubiegało się 115 osób. Dofinansowanie zostało wypłacone dla 100 osób

w tym 38 osób na likwidację barier architektonicznych, 52 osoby na likwidację barier w

komunikowaniu się i 10 osób na likwidację barier technicznych.
W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 roku było przyznawane
osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 r. życia i ich opiekunom oraz osobom niepełnosprawnym
w wieku 16 - 24 lat uczącym się i niepracującym i ich opiekunom bez względu na stopień

niepełnosprawności.
O dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 roku ubiegało się wraz
z

opiekunami

160

osób

w

tym

60

opiekunów,

wypłacono

dofinansowanie

dla 57 osób.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w powiecie kolskim funkcjonowały 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej:

•

w Warsztacie Terapii Zajęciowej PSONI w Kole przy ul. Wojciechowskiego 21A skorzystało 40
osób, 24 kobiety oraz 16 mężczyzn.

•

w Warsztacie Terapii Zajęciowej KSON „Sprawni Inaczej" przy ul. Dębskiej 40 w Kole w 2021

roku objętych było 25 uczestników.
•

w

Warsztacie

Terapii

Zajęciowej

przy

Stowarzyszeniu

„Sprawni

Inaczej"

ul. Dębska 29 w Kłodawie w 2021 roku z terapii skorzystało 20 uczestników.

W dyskusji członkowie Komisji podnieśli następujęce tematy:
- dużej liczny młodzieży z rodzin zastępczych, które kończę studia wyższe, jest to bardzo dobra
wiadomość;

- niepokojęcy jest fakt braku chętnych na kandydatów na rodziny zastępcze;
- pomoc psychologiczna dla osób przybywajęcych z Ukrainy;

- dużej ilości wolnych miejsc w DPS.
Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2022r.

Dyrektor Agnieszka Rusin omówiła propozycję planu finansowego na zadania z zakresu rehabilitacji

zawodowej i społecznej ze środków PFRON na 2022r. Razem środki wynoszę 3 298 940,00 zł z tego
na rehabilitację zawodowę 12 000 zł, na społecznę 3 286 940,00 zł. Plan finansowy na realizację

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

i

środki

pomocnicze

stęd

kwota

495 000,00 zł.

Zobowięzania

dotyczęce

dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej według algorytmu PFRON-u na

2022r. sę zaplanowane w wysokości 2 048 160,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 340 000,00 zł

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

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia stanowi załgcznik
nr 2 do protokołu.

Ad 3. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole.
Dyrektor Iwona Wiśniewska głównie omówiła sprawy dotyczące udzielanie pomocy medycznej dla

uchodźców. Weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na

terytorium

tego

państwa.

Specustawa

przyznaje

prawo

do świadczeń

medycznych,

refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski
w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym w Polsce.

Dyrektor Iwona Wiśniewska nawiązała również do przyjmowania w szpitalu osób zarażonych Sars-

Cov-2. Testowani są pacjenci, posiadający objawy.

Pielęgniarka epidemiologiczna została

zobligowana do opracowania procedury postępowania z pacjentem covidowym. Obecnie w Polsce
są likwidowane oddziały covidowe.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.
Nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech Spliter
dokonał zamknięcia posiedzenia o godz. 12.00.

Protokółowała:
Malwina Morzycka
Przewodniczący

Komisji Spraw Społecznych

LechSpliter

