
Posie zenie otworzyła o godz. 1030 przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz. Powitała

wszys kich obecnych i stwierdziła że Komisja zebrała się w pełnym składzie.

W pos edzeniu uczestniczyli:

Anna ajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Urszu a Polewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Mario a Frankowska-Rabsztyn - Dyrektor DPS w Kole

Lista becności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porz ek obrad:

1. In ormacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. A aliza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

P istwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na

re lizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

ni pełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 20 l 7r.

3. A aliza projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i

sp cjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

or z ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie

P wiatu Kolskiego.

4. Al aliza projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

ni publicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz

sp sobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

5. A aliza projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu

w półpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

pr wadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku".

Protokół Nr 29/2017

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych

odbytego w dniu 21 marca 2017 r.

BRZ. 012.4.29.2017

6. lne głosy i wnioski.

Ad 1. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

lnfor ację przedstawiła Urszula Polewska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy

ie w Kole, a sprawy dotyczące Domu Pomocy Społecznej w Kole omówiła dyrektor

ówki Mariola Frankowska-Rabsztyn. Pani Urszula Polewska przypomniała, że



Powia owe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej

samor ądu powiatowego i realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej

oraz r habilitacji osób niepełnosprawnych. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku

niemo ności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter

. Zgodnie z założeniami ustawy formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

y zastępcze spokrewnione,

y zastępcze niezawodowe,

- rodz ny zastępcze zawodowe, w tym zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego i

zawo we specjalistyczne,

Wedł stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w powiecie kolskim funkcjonowały 73 rodziny

zastęp ze, w których przebywało 119 dzieci. W okresie sprawozdawczym 28 osób opuściło

rodzi zastępcze, w tym zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego 9

dzieci powróciło do rodziny biologicznej, 7 dzieci trafiło do placówek, 3 dzieci zostało

przys osobionych, a 9 osób po ukończeniu 18 roku życia przystąpiło do procesu

usam dzielnienia. 74 dzieci z terenu powiatu kolskiego skorzystało z rożnych form letniego

wypo zynku. Ważną rolę wynikającą z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastęp zej wypełnia Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W 2016 roku koordynator

objął swoją pomocą łącznie 25 rodzin, w tym 19 rodzin spokrewnionych oraz

6 nie awodowych. Łączna wsparciem koordynatora objętych zostało 37 dzieci, 19 z nich

zamie zkuje na terenie miasta, a 18 na terenie wsi. Koordynator uczestniczył w 12

okres wych ocenach sytuacji dziecka, 113 razy wyjeżdżał do środowiska rodzin zastępczych,

udziel ł łącznie 331 specjalistycznych porad zarówno w terenie jak i w siedzibie PCPR.

Dział świadczeń i pomocy instytucjonalnej prowadził postępowania administracyjne w

spraw e przyznania i wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków

piecz zastępczej na podstawie obowiązujących przepisów.

PCP w Kole od dnia 01.04.2016 r. realizowało wypłatę dodatku w wysokości świadczenia

wych wawczego określonego w przepisach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu

dzieci (500 zł miesięcznie) zwanego "dodatkiem wychowawczym". Dokonano wypłaty 730

takie świadczeń. W roku 2016 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole kontynuowało

podję e wcześniej działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mieszkańcom

powi tu udzielano poradnictwa specjalistycznego: prawnego, psychologicznego i socjalnego.



Całod bową pomoc instytucjonalną świadczyły Domy Pomocy Społecznej w Kole. Średni

miesię zny koszt utrzymania mieszkańca w DPS przy ul. Poniatowskiego 21 dla osób

przewl kle somatycznie chorych wynosił 3.198,00 zł, natomiast w DPS przy ul. Blizna 55 dla

ch Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) - 3 Ol 0,00 zł.

omocy Społecznej przy ul. Blizna 55 posiadający 53 miejsca, na koniec roku

zdawczego posiadał komplet mieszkańców, a 6 osób zostało umieszczonych na liście

oczek jacych. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 z liczbą miejsc 113 na

koniec roku 2016 posiadał komplet mieszkańców, a 1 osoba oczekiwała na liście osób

iących się o przyjęcie. Na koniec roku 2016 DPS przy ul. Bliznej zatrudniał 39

ników, a ponadto współpracował z dość liczną grupą wolontariuszy m.in. z młodzieżą

z Lic um Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych Kole. DPS przy ul.

wskiego zatrudniał na dzień 31 grudnia 2016 r. 84 osoby. Świadczenia związane z

lekarską realizowane były przez lekarzy rodzinnych oraz innych specjalistów.

ały się one zarówno w ramach wizyt domowych dla obłożnie chorych, jak również

ańcy dowożeni byli na wizyty, porady i konsultacje do placówek służby zdrowia.

Przew zy podopiecznych realizowane były własnym środkiem transportu z udziałem

perso elu DPS. W obecnym stanie prawnym, w którym placówka utrzymuje się z dochodów

uzysk nych z odpłatności mieszkańców oraz z dotacji, która nie w pełni pokrywa ustalone

koszt utrzymania, DPS nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć ciężaru realizacji pilnych i

niezb dnych remontów, modernizacji czy inwestycji. Sprawą niezwykle ważną ipilną jest też

wadzenie niezbędnych regulacji płacowych oraz podwyżek wynagrodzeń dla

ników DPS.

ach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2016 roku zostały zawarte 2

na wyposażenia 2 stanowisk pracy dla 2 osób niepełnosprawnych. Przyjęto równieżurno

formacje o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczące umów zawartych w latach

ubieg ch. Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP korzystały również z instrumentów

rynku pracy: szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu

pracy. Powiat Kolski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie w 2016 roku

przys pił do realizacji kolejnej edycji programu pn. "Program wyrównywania różnic między

regio ami III" w obszarze D - likwidacja barier transportowych. Zostały zakupione 2

fabry znie nowe pojazdy 9 - osobowe (8 + kierowca) w wersji standardowej dostosowany do

prze ozu 8 osób niepełnosprawnych (w tym 1 na wózku inwalidzkim) dla Specjalnego

ka Szkolno-Wychowawczego w Kole i Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu.



W ra ach rehabilitacji społecznej w roku 2016 ze środków PFRON zawarto umowy z 4

podmi tami i wypłacono dofinansowanie działań w zakresie organizacji kultury, sportu,

rekrea ji i turystyki dla 211 osób niepełnosprawnych, w tym dla 15 dzieci. 44 osobom

wypła ono dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i

techni znych. Dofinansowano zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla 595 osób, w tym dla

69 dzi ci i młodzieży niepełnosprawnej .

Na ter nie powiatu kolskiego działają ponadto 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej:

"Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej 40 w Kole (25 uczestników)

I ul. Wojciechowskiego 21A (40 uczestników)

- Sto arzyszenia "Sprawni Inaczej" w Kłodawie przy ul. Dąbskiej 29 (20 uczestników)

W po sumowaniu składanej informacji Dyrektor PCPR Urszula Polewska przedstawiła

wyka najważniejszych potrzeb w zakresie opieki społecznej na 2017 rok:

- rem nt lub wymiana wind (Domy Pomocy Społecznej)

- regu acje płacowe (Domy Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej)

- zwię szenie środków finansowych na WTZ

- utw zenie Interwencji Kryzysowej

W dy kusji członkowie Komisji wysoko ocenili pracę PCPR w Kole na poszczególnych

odci ach jego działalności. Informacja Pani Dyrektor Urszuli Polewskiej została przyjęta

bez z strzeżeń. Jednogłośnie pozytywna opinia Komisji w tej sprawie stanowi załącznik m 2

nie Przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz przedstawiła zebranym pismo

zyszenia "Sprawni Inaczej" w Kłodawie, pod szyldem którego od 27 grudnia 2016 r.

funkc onuje Warsztat Terapii Zajęciowej. Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o wsparcie

we w kwocie 78 000,00 zł na przeprowadzenie dodatkowych robót budowlanych nie

w pierwotnym kosztorysie. Pozostałą kwotę 7 000,00 zł pokryła Gmina Kłodawa. W

dysku ji członkowie Komisji (Czesław Marek, Ewa Ochędalska, Jan Stępiński) wykazywali

ienie dla powstałej sytuacji, w której trzeba pomóc ale podkreślali niewłaściwe

wyko anie pierwotnego kosztorysu, nie uwzględniającego pełnego zakresu robót do

pozo s ających do wykonania. Z racji tego, że uczestnikami WTZ są mieszkańcy gmm

Kłod a, Przedecz, Chodów i Olszówka zasugerowano, by koszty dodatkowych robót

pokry y solidarnie te gminy. W tej sprawie wypowiedziała się również dyrektor PCPR w Kole

Ursz a Polewska. Stwierdziła, że projekt utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w

Kłod ie został już zrealizowany i finansowo rozliczony, nie ma w związku z tym

możli ości pokrycia dodatkowych kosztów. Innym rozwiązaniem byłoby sfinansowanie



brakuj cej kwoty przez Gminę Kłodawa, na terenie której znajduje SIę remontowany

budyn k. Mało prawdopodobna jest możliwość zaangażowania środków z budżetu powiatu,

który ie jest właścicielem adaptowanego obiektu.

Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

Pańs owego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na

cję określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

osprawnych w Powiecie Kolskim w 2017r.

Proje uchwały przedstawiła Urszula Polewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzi ie w Kole. Poinformowała, że plan finansowy na realizację zadań został sporządzony

stawie potrzeb zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne z terenu powiatu kolskiego.

Duża iczba wniosków napływa systematycznie w zakresie dofinansowania do uczestnictwa

w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych,

kornur ikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób

niepeł osprawnych. W związku z powyższym zasadne staje się dofinansowanie tych zadań.

Konie zne jest również wydzielenie środków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty

ortop yczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne oraz sprzęt rehabilitacyjny.

Wydz elono ponadto środki na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców w związku

z wy osażeniem nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz finansowanie

koszt w szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

W z iązku z pilnymi potrzebami Warsztatu Terapii Zajęciowej z siedzibą przy ul.

Wojci chowskiego 21 w Kole wydzielono także środki na bieżącą działalność warsztatu

terapi zajęciowej. Plan finansowy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i

społe nej ze środków PFRON na rok 2017 wyraża się kwotą 2 329 415,00 zł, w tym na

rehabi itację zawodową przeznacza się kwotę 215000,00 zł, a na rehabilitację społeczną kwotę

2 114415,00 zł. W związku z powyższym wywołanie przedmiotowej uchwały jest konieczne

i uzas dnione.

Uwa do przedstawionego projektu nie było. Przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz

podd a omawiany projekt pod głosowanie. W głosowaniu Komisja Spraw Społecznych

łośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości

w finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przyp dających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i

społe znej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2017r.

Opini ta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.



Ad. 3. Analiza projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół

pona imnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą

wo oświatowe oraz ustalenia sieci szkól ponadpodstawowych i specjalnych

mając ch siedzibę na terenie Powiatu Kolskiego.

Proje uchwały przedstawiła Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinf rmowała, że w związku z art. 217 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przepi y wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60) organ

stano iący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania

sieci s kół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i

specja nych w związku z nowym ustrojem szkolnym wprowadzonym ustawą - Prawo

Oświ owe. Projekt dostosowania sieci szkół został pozytywnie zaopiniowany przez związki

zawo owe, zostały również wprowadzone zmiany wskazane w opinii Wielkopolskiego

Kurat ra Oświaty.

Uwag do przedstawionego projektu me zgłoszono. Przewodnicząca Komisji Janina

Rosz .ewicz poddała omawiany projekt pod głosowanie. W głosowaniu Komisja Spraw

Społe znych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dostosowania

sieci zkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

ch siedzibę na terenie Powiatu Kolskiego. Opinia ta stanowi załącznik nr 4 do

Ad. . Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

dotac i niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkól i placówek

pub li znych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Proje t uchwały omówiła Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Stwie dziła, iż zasady udzielania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół

publi znych i placówek niepublicznych są określane przez Radę Powiatu na podstawie art. 90

ust. ustawy systemie oświaty. Potrzebnym stało SIę uszczegółowienie zasad udzielania

i roz iczania oraz kontroli niepublicznych szkół placówek. Należało też wyjaśnić

watpl wości powstałe w trakcie stosowania poprzedniej uchwały. Z uwagi na ilość

konie znych zmian zasadnym jest podjęcie nowej uchwały, a nie zmiana poprzedniej.

Uwa do przedstawionego projektu nie zgłoszono. Przewodnicząca Komisji Janina

iewicz poddała omawiany projekt pod głosowanie. W głosowaniu Komisja Spraw

Społe znych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia

trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach



szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich

wykor ystania. Opinia ta stanowi załącznik nr S do protokołu.

Ad. 5 Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji

Progr mu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podm otarni prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku".

Proje uchwały omówiła Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

ziła, że w związku z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powia owym oraz art. Sa ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

public nego i o wolontariacie organ wykonawczy zobligowany jest przedstawić organowi

stano iącemu sprawozdanie z wykonanego Programu współpracy Powiatu Kolskiego z

acjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 w roku

ubiegł m. Sprawozdanie, o którym mowa jest załącznikiem do projektu przedmiotowej

uchw ły. Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Przewodnicząca

Korni ji Janina Roszkiewicz poddała omawiany projekt pod głosowanie. W głosowaniu

Korni ja Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w

spraw e przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z

organ zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publi znego w 2016 roku". Opinia ta stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 6. Wolne głosy i wnioski.

Głosó wolnych i wniosków nie było.

Na dr gą część posiedzenia członkowie Komisji udali się do Zespołu Szkół Technicznych w

Kole, ul. Kolejowa 11, gdzie wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów zapoznali się z

założ niami projektu pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem

rozw ju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego". Projekt

ten b dzie wdrażany poprzez przebudowę części budynków warsztatowych ZST kosztem

1 210 000,00 zł. Członkowie obu komisji byli na placu budowy i zapoznali się z przebiegiem

robót w zakresie adaptacji pomieszczeń ZST i Bursy Szkolnej na potrzeby Specjalnego

Ośro ka Szkolno-Wychowawczego w Kole.
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