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Protokół Nr 15/2016
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
odbytego dnia 17 marca 2016r.
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
przy ul. Poniatowskiego

2l. Otworzyła je o godz. 13-ej przewodnicząca

Komisji Janina

Roszkiewicz. Po powitaniu wszystkich obecnych stwierdziła że Komisja posiada quorum
niezbędne

do prowadzenia

obrad i podejmowania

wiążących

decyzji.

W posiedzeniu

ucz-estniczyli ponadto: Urszula Polewska - Dyrektor PCPR w Kole i Mariola FrankowskaRabsztyn - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego

21 w Kole. Lista

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.
2. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.
Rozpoczęcie posiedzenia poprzedziła wizytacja poszczególnych obiektów znajdujących się na
terenie

działania

placówki.

Informację

z działalności

Powiatowego

Centrum

Pomocy

Rodzinie przedstawiła Pani Dyrektor Urszula Polewska. Na wstępie przypomniała, że PCPR
jest jednostką organizacyjną samorządu powiatowego realizującą zadania z zakresu pomocy
społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Przechodząc

do szczegółów

Pani Dyrektor

Urszula

Polewska

omówiła

formę pieczy

zastępczej sprawowanej w przypadku okresowej niemożności zapewnienia dziecku opieki i
wychowania przez rodziców. Według stanu na 31 grudnia 2015 roku w powiecie kolskim
funkcjonowało 76 rodzin zastępczych, w których przebywało 109 dzieci. Najwięcej, bo aż 71
dzieci umieszczonych
zastępczych

było w rodzinach

niezawodowych,

zastępczych

spokrewnionych,

6 w rodzinach zastępczych

zawodowych

23 w rodzinach
i 9 w rodzinach

pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Pani Dyrektor PCPR omówiła również sprawę
wsparcia rodzin zastępczych przez Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W sparciem
tym objętych zostało 28 dzieci z 20 rodzin zastępczych, z których 12 zamieszkuje w miastach,
a 8 na terenie wiejskim. W roku 2015 Koordynator uczestniczył w 12 okresowych ocenach
sytuacji dzieci, przyczyniając
opracowywano

i przyjmowano

się do poprawy ich sytuacji życiowej. W każdym przypadku
optymalne rozwiązania

dotyczące funkcjonowania

rodzin

objętych pomocą. W dalszej części swej wypowiedzi Dyrektor PCPR poinformowała,

że w

roku minionym kolejnych 10 osób odbyło odpowiednie szkolenia, uzyskując status rodziny
zastępczej niezawodowej . Ciągle poszukiwani są chętni do udziału w programie szkolenia
rodzin przyjętym na okres do roku 2019. W roku ubiegłym
zastępcze.

Troje

z nich

postanowieniem

Sądu

14 dzieci opuściło rodziny

Rejonowego

powróciło

do

rodziny

biologicznej, jedno dziecko trafiło do rodzinnego Domu Dziecka, czworo dzieci zostało
przysposobionych,
usamodzielniania

a sześć osób ukończyło
się. Pani Dyrektor

pełnoletnich wychowanków

rodzin

osiemnasty

rok życia i rozpoczęło

Urszula Polewska

mówiła również

42 osoby skorzystały z pomocy pieniężnej na

naukę, 4 dalsze osoby z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie
pomoc

finansową

na

o problemach

zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

informując że w okresie sprawozdawczym

otrzymało

proces

zagospodarowanie.

się, a dwoje wychowanków

Ponadto

pracownicy

socjalni

i

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na bieżąco udzielali poradnictwa zarówno rodzinom
zastępczym jak też innym osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. W 45 przypadkach
rodziny zastępcze skorzystały z porad radcy prawnego. W roku sprawozdawczym
dzieci skorzystało

z rożnych form letniego wypoczynku.

Rodzinie, jako organizator

rodzinnej

współpracy z sądami rodzinnymi,

pieczy zastępczej,

Powiatowe
realizowało

łącznie 71

Centrum Pomocy
swoje zadania we

ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami

sądowymi,

ośrodkiem adopcyjnym, instytucjami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.
Następnie Pani Dyrektor Mariola Frankowska-Rabsztyn

zapoznała zebranych z działalnością

Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego
placówce

tej przebywało

113 osób przewlekle

21. Na koniec 2015 roku w

somatycznie

chorych,

a więc komplet

mieszkańców. W tej grupie 99 osób posiada znaczny stopień niepełnosprawności,
nich, to osoby całkowicie

leżące. W roku 2015 średni miesięczny

23 spośród

koszt utrzymania

mieszkańca wynosił 3148,00 zł i był o 206 zł wyższy, niż średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Blizna 55. Przedmiotem działalności DPS
są usługi bytowe,

opiekuńcze,

wspomagające

i edukacyjne

oraz społeczne

świadczone w zakresie i formach wynikających

z potrzeb mieszkańców.

Pomocy

21 dysponuje

Społecznej

przy

ul. Poniatowskiego

trzyosobowymi przystosowanymi
wózkach

inwalidzkich.

Placówka

dla osób niepełnosprawnych,
posiada

ponadto

pokojami

i religijne

Aktualnie Dom
jedno-,dwu-

i

w tym poruszających się na

kompleks

rehabilitacyjny,

kuchnie,

stołówkę, gabinety zabiegowe, odpowiednie pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz świetlice
i bibliotekę. DPS umożliwia swoim mieszkańcom korzystanie z terapii zajęciowej, zapewnia

również dostęp do lekarza pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów. DPS jest instytucją
non profit.
Na zakończenie informacji z działalności PCPR Pani Dyrektor Urszula Polewska przestawiła
wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w roku 2016. Najważniejsze z nich, to:
-

remont lub wymiana wind w Domach Pomocy Społecznej,

-

regulacje płacowe w Domach Pomocy Społecznej i Warsztatach Terapii Zajęciowej,

-

zwiększenie środków finansowych na WTZ,

-

utworzenie Interwencji Kryzysowej.

Przewodnicząca

Komisji Pani Janina Roszkiewicz

podziękowała

Polewskiej i Pani Dyrektor Marioli Frankowskiej-Rabsztyn

Pani Dyrektor Urszuli

za szczegółowe i kompetentne

poinformowanie o całorocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.
Zaproponowała przejście do dyskusji.
W dyskusji głos zabierali członkowie Komisji: Jan Stępiński,

Ryszard Kasiorek, Genowefa

Szurgot i Sebastian Szczesiak, podkreślając dużą rangę i wymiar społeczny zadań stojących
przed Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W swoich wypowiedziach radni potwierdzali
ogromne zaangażowanie

tej instytucji w rozwiązywaniu trudnych spraw z zakresu pomocy

społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wyrażali również swoje podziękowanie za

dotychczasową pracę. Na konkretne zapytania dotyczące ograniczania władzy rodzicielskiej,
kosztów utrzymania

w Domach

Dziecka i płatności

za pobyt w DPS szczegółowych

odpowiedzi udzieliła Dyrektor PCPR Pani Urszula Polewska.

Ad 2. Wolne głosy i wnioski
Wolnych głosów i wniosków nie było.
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15°°.

Protokółował:
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