
Rad Powiatu o] kiego
llLSicn]cił.:w;cza 21/23

62-600 KOLO
BRZ.OO 12 .4.5.2018

Protokól r 5/2019

z pesledzeni I!ł

omisji Spra Spoleezn 'ch

odbytego lV dniu 25 marca 2019r.

Posiedzeni otworzył o godz. l] :00 przewodniczący Komi ji praw połecznych Lech

pliter, Powitał wszystkich obecnych, srwi rdził że Komisja posiada quorum. W po iedzeniu

uczestniczyli także:

- gnieszka Rusin - Dyrektor Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie w Kol

- Dorota zkudlarek - Z ca naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i.portu

- i la I rbaniak- amodzi Ine tanowi ko ds. pracowniczych

Lista stanowi załaczni nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

l. Inform cja z działalności Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie \ Kole za 2018r,

2. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzin pieczy zas ępczej za rok 2018"

3. Analiza projektu uchwały W sprawie ustalenia wysokości 'Iodkó finansowych Pańs twowego

Funduszu Rehabilitacji Osób iepełnosprawnych przypadających na r alizaej okre ~lon ch

zadań 7. zakresu rehabilitacji za cdowej i społecznej osób niepełnesprawnych w Powieci

Kolskim w 2019r.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin

zastępczych zawodowych,

5. Podjęcie uchwały w sprali ie dostoi owanią nazwy zleoły Polic alnej dla Dorosłych wchodzącej

w kład Zespołu Szkół Rolnicze Cen rum Kształcenia Ustawicznego im, tanisława Staszica w

Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec która otrzymuje nazw 'zkoły Polic aln j

WChOd.:tL· j \ skład Zespołu zkól Rolnicze C ntrum K ztałcenia Ustawicznego im. tani ława

Staszica \ Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62- 604 Kościelec.
6. aaliza projektu uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Polic alnej dla Dorosłych

wchodzącej w skład Zespołu zkól Technicznych w Kole przy ul. K lejowej 1L 62-600 Koło

która otrzymuje nazwę Szkoła Polic alna wchodząca w skład Zespołu Szkół Technicznych w

Kole przy ul. Kol jowe] 11.62-600 Koło ..

7. Analiza projektu uchwały w sprawie dosto 0\ ania nazwy Szkoły Policealnej dla Doro. łych

wchodzącej" kład Zespołu Szkół konomiczno- Administracyjnych im, St. iWł. Grabskich

w Kole przy ul. Sienkiewicza l, 62-600 Koło. która otrzymuje nazvy'ę zkoła Poli cealna



wchodząca '''' kład Ze połu zkół Ekonomiczno- Administracyjnych im. t i lI, Grab kich w
Kole przy ul. L ienkiewicza 1,62-600 Koło.

R, Analiza projektu uchw ły w sprawie zmiany nazwy Zespołu zkół Ponadgimnazjalnych \~l

Kłodawie 11. 1\1 ickiewicza 4 62-650 Kłodawa,

9. Analiza projektu uchwały v sprawi' udzielenia pomoc finansowej w roku 2019 Ominie

Miej kiej Koło na realizację zadania dziedziny upoi szechniania dóbr kultury

wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramiczn ch wole.

tO, Analiza projektu li- hv aj 'IN sprawie wprowadzenia zmian do tannu amodzielnego

Publiczn go Zakładu Opi eki Zdrowotnej w Kole.

I]. Woln gło ~yi wnioski.

Ad 1. Informacja z dzhdalności Powiarowege Centram Pomocy Rodzini.c \V ole za l018r.

Ad 2. Sprawozdanie efektów pracy organi atera rodziny pieczy zastępczej za rok 2018.

Infonnacje z działalno ci Powiatowego C ntru n Pomoc Rodzinie w Kole za 2018r. oraz

sprawozdanie z efektóv pracy organizatora rodzin piec y zast p zej za rok 201 8 przedstawiła

dyrektor Agnieszka Rus in. Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie v Ko e w 2018 r. udzielało

pomocy rodzinom zastępczym, pełnoletnim wychowankom opuszczają cym rodziny zastępcze o-raz

p acówki opiekuńczo - wychov awcze. Prowadzono również pracę socjalną z rodzicami

biologicznymi dzieci umie zezonych w pieczy zastępczej, W 2018 r. na tereni powiatu. kolskiego

funkcjonował- :

- 43 rodzin- zast pcze spokrewnione w których przeby ało 59 małoletnich,

- 20 rodzin zastępczych niezawodowj ch, w których prz b_wało 29 małol tnie h

- 2 rodziny zastępcze zawodów pełniące' unkcję pogotowia rodzinnego w których p żebywało 8

małoletnich,

- ] zawodowa rodzina zastępcza. ~ które' przeb wało 9 nałoletnich.

Po rzeby w zakrc ie .~'temu pieczy zastępczej dotyczą główni poz kiwania i kwalifikacji

kandydató do pełnienia funkcji rodzir y zastępczej chodzi o zorganizowanie kan panii promującej

rodzicielstwo za t p z v..' środowisku lokalnym. prowadzeni naboru kandydatów do pełnienia

funkcji rodziny zastępcz j. h alifikcwanie kandyc ató r do pełnienia funkcji rodziny zastęp zej,

organizowani szko eń dla kandydatów do pełnienia funk ji rodziny zas ępczej.

W roku ....0] 8 średni miesięczny koszt utrzymania mie zkańca w Domu Pornocy Społecznej

Kole dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Poniatowskiego 21 wynosił 3. 98,00 zł

natomia t w Domu Pornocy Społecznej dla Doro łych Zgromadzenia ióstr Małych MisjoDarek

Miło ierdzia (Orionlstek), znajdują. ego si przy ul. Blizna 55 średr i koszt utrz: mania wynosił



3.360.00 zł. Dla obu Domów prowadzony był rejestr osób oczekujący h na umieszczenie do \VW

placówek w łą znej liczbie 9 osób.

W Domu Pornocy Społecznej przy ul. Poniatov ski ego 21 na dzi ń '" I grudni 2018 roku

przeb ało 1]2 mieszkańców, w tym 27 ubezwłasnowolnion ch. Wśród osób przeb wających,

pobyt 19 podopieczn ch finan owan był zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o

dochodach jednostek samorządu terytcrialnego, pozostałe 9" osoby, lo mieszkańcy przyjęci na tzw.

".nO\o\'ych za adach .

O do11nańsowanie likwidacji barier architektoniczn ch, w komuników niu S1ę

i technicznych w 201,g roku ubi gały ię 6" osoby. Dofinansowanie zostało wypłacone dla 45 osób

rym 26 osób la likwidację barier architektonicznych, 13 osób na likwidację bari r

w komunikowaniu się i6 osób na lik .••ida 'ję barier technicznych.

a dzień 3 i grudnia 2018 fa u w pov iecie kolskim unkci onowały 3 Warsztaty Terapii

Zajęciowej:

- Warsztat Terapii Zajęciowej PSO w Kole przy ul, Wojci chow kiego 21A z terapii skorzystało

40 osób

- Warsztat Terapii Zajęciowej K O ,$pravvlli Inaczej' przy ul. Dąb ki j 40 w Kole , 2018

roku objęt h było 25 ucz stników,

- Warsztat lerapii Zaj ciowej przy Stowarzyszeniu" pra ni Inaczej" u]. Dąbska 29 t , lodawie w

2018 roku z terapii korz' 'lało 20 uczestników,

We wszystkich Warsztatach Terapii Zajęciowych działających na terenie powiatu kolskiego

w 2018 roku zostały pr-zeprowadzone kontrole z których. sporządzono protokoły pokontrolne.

Pani Dyrektor powiedziała, Ze nąjwiększ potrzeb. w zakresie pomocy społecznej dotyczą

poszukiwania kandydatów na pełnienie funkcji rodzin zastępczych; zwiększenia .rodkó Vi,'

finansowych na r alizację zadań z zakre li rehabilitacji społ cznej i zawodowej osób

niepełno. prawnych regulacje placowe oraz utworzenie punktu interwencji kryzysowej.

lnforma ja dzialałnosci Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie w Kole za rok 2018 SIanowi

załqcznik nr 2 do protokołu.

Pr7,J'stapiono do d.\'.Skusii

poprosił o wyjaśnieni zasad finanso arua pobytu

pensjonariuszy ,na tarych zasadach",

D ' ektoJ' A nieszka 11 in wyjaśniła; że pobyt w domach pomocy społecznej prowadzonych przez

amorzady jest odpłatna do wysokości. redniego miesi czneg kosztu utrzymania. Pokrywają go

mieszkaniec, jego rodzina i gmina z której zo tał skierowam . Jednak za wsey tkie osoby któr

trafiły do DP -~ów przed 2004r'j płaci VI., łącznie budź t, czyli \1 ojev oda Wielkopolski.



Radny Toma z lBa.r:iłński odniósł się do pomocy osobom, które do świadczyły przemocy w

rodzinie, czy to jest \i zakre ie gminy?

D nic :łka Ru iD odpowiedziała ze takimi przypadkami zajmował się punkt inteT encjl

kr xy owej który jest placówką zapewniającą bezpłatną całodobową pomoc psychologiczną,

pedagogiczną prawną i ocjalną osobom będącym w potrzebie, Nie fety w powiecie kolskim nie
funl cjonuje punkt interwencj i kryzysowej. Brakuje lokalu w którym znajdował b. się Punkt,

W prz padku utworzenia takiego Punktu należałoby zatrudnić dodatków 'ch pracowników w tym

psychol ga,

Ad 3. naliza projektu uchwały 'w sprawie u tajenia wysokości środków fiuallsm'\')'ch

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnesprawn ch pn-ypadających na

realizację określon ch zadań z, zakre u rehabilitacji zawodowej i sp oleczn e] osób

niepelno prawnych w Powiecie Kolskjm w 2019r.

Dyrektor Agni . zka Rusin omówiła propozycję planu finansowego na zadania z zakre u

rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków PFRO na 2019r. Razem środki wynoszą 2 393

994 00 zł z tego na rehabilitację zawodową 215 000.,00 zł na społeczną 2 l78 994.0.0 zł, Plan

finansowy I. a realizację zadań został sporządzony na po lstawie potrzeb zgłaszanych przez o. oby

niepełnosprawne z powiatu kolski go- Pani Rusin wspomniała, źe zwiększone zostały rodki

PFRON przeznaczone na dofinansowanie kosztów pobytu jednego u zestnika WTZ w 20] 9r. z

k 01)' 1 383~OO zł do kwoty l 48 ,00 zł. Powyższa zmiana wy tąpiła na podstawie ustawy o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Powiat [es t

zobligowany do zabezpiecz nia 12% środków dla WTZ działających na terenie Powiatu Kolskiego.

Mimo to, plan finansowy na 2019r, został zmniejszony o 43 00000 zł .wynika to z zmniejszenia

liczby osób zareje trowanych jako bezrobotni na ter nie powiatu kolskiego). Powiatowa społeczna

rada do spraw osób niepełnosprawnych pozy ty vnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 4 Analiza projektu uehwały w . prav ie podniesienia wysokości \,rynagrodl.en~n dla rodzin

zastępczych zav odowycb.

Dyre tor Agnieszka Ri sin omówiła projęk uchwały. Ustawa o w p' rantu rodziny sy remie

pieczy zastępczej przyznaje rodzinom za odowyru prawo do wynagrodzenia wysokoś i

2,000 00 zł miesięcznie. a terenie po iatu kol kiego funkcjonuje 1 rodzina zastępcza 7.3. odowa

oraz dwie rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogoto ia rodzinnego. Rodzina zawodowa

otrzymuje wynagrodzenie brutto kwocie 2.000,.00 zł, które od 2012 roku nie było zwiększane.



o

d 5. Analiza projck,t-u uchwały w sprawie do to owanla nazwy 'zkoly Policealnej dla

Doro łych wclilodzącej' skład Ze pol. 8zl.i:ólRolnleze Centrum ztałcenia stawlezuege

im. tani 'Iawa Sta 'zi'ca \ Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62~604 ościelec która

ofrzymlłje nazwe Szkoły Polieealnej '\1 ehodząee] w skład Zespołu Szkól Rolnicze Centrum

Ksztalc,cnia . tawlezuege im. Stanisława ta zica ,~rKościelcu przy ul. ościelne]2, 62-

604 Kościelee .

.Ad 6. AnaU'l3! projektu ueh, Juły w . pra .'te dos to, owants naZl\'y Szkoły Policealnej dla

Derosł eh fVcbodzącej \,r kład Zespo~u Szkól 'Iechnieznyeh w Kole przy ul. Kolejowej 11,

62-600 Koło, która otrzymuje n~l~,,\r't zkołn Pn~iccallila wchod:r.ąca w .,klad Zespnlu zkól

Technicznych w Kole lUzy ul. Kelejev ej 11,62-,600 Kolo.

Ad 7. Analiza projektu uchwały \V sprawie dosto o ani:a n.azwy zkoly Poueealaej dla

Derosłych wchodzącej w k.lad. Zespoili Szkół Ekonomiczes- dmiaisrracyjnyeh im. St. i

WI. Grabskich \\1 Kole prL. 0.1. Ienklewleza l 62-600 Koło, która otrzymuje nazwę

'zkoła Policealna wchodząca \I skład Zespołu 'zkól Ekonomi~zno~ dmiJli traeyjnych

im. t. i 'VI ..Grabskleh v Kole przy lid. Sienl iewieza 1,62-6.00 Kolo.

W zakresie analizy projektów uchwał z pkt 5.6.7 z-ca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i

Sportu Dorota Szkudłarek poinformowała, że orgatl stanowiący prowadzący zkołę Policealną

której nazwa nie jest zgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe powinien dostosować nazwę

szkoło do przepisów ustawy,

d 8. Analiza projektu ueh, ••'ały ••" ·prawic. zmiany naz""y Zespołu, zkól Pcaadgimnazjalnych

w Klodav te, ul. Młckiewiez'-l 4, 62-650 Kloda't a,

Proje t przedstawił Zvca naczelnika Dorota zkudlarek, Rada pedagogiczna Zespołu zk6ł

Ponadgimaazjaln -ch w Kłodawi zwróciła si z wnioskiem o dokonanie zmiany n<tzwy szkoły na

Zespół zkół Ogólnokształcąc . h i Techniczn ch \\1 Kłodawie. Proponowana nazwa. szkoły jest

konsekwencja reformy ustroju sz olnego,

d 9. AonJiza proJektu uch~wały l\" spnn je udzielenia pomocy fwansow'cj w roku 2019

Gminie Miejskiej Kolo na. realizację 7..•1dania z dziedzin UpOil zechniania dóbr kultury

, kOłływancgo prZCL Muzeum Technik Ceramicznych", Kole.

Pani Dorota Szkudłarek poinformo ała, że Powiat Kolski ma zamiar udzielenia pomocy finansowej

w wysokości ... 000 zł Gminie Miejskiej I oło na realiza _ię zadania z dziedziny upow zechniania

dóbr kultury, wykonywanych przez Muzeum' echnik Ceramiczny h w Kole pod nazv ą: wydani

pubiikacj): "Czesla""1! Freudenreich - 'zlowiek _riepodlef{loJci ".



Ad 10. Analiza projektu uchwały 'W sprawie wprowadzenia zmian do taturu Samodzielnego

Publieznege Zakładu Opie.ki ZdrowotDcj, Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Pani UHa Urbaniak, Zmiany do Statutu p ZOZ 'w Kol

podyktowane.. mianami przepisów prawa. Zgodnie z zapisami cena I wiąreczna Opieka

Zdrowotna działała w ramach POZ, natomia 'l teraz stanowi odrębną komórk tj. Poradnie nocnej i

świątecznej opieki zdrowotnej, Poza tym dostosowano na ewnictwo osoby zaimując j się sprawami

ochrony danych osobowych na Inspektora Ochrony Dan ch O obowych. Pr: edłożone zmiany mają

c-harakter porządku i wymagają dostosowania tatuni do aktualnie obowiązują ego Regulaminu

Organizacyjn go Samodzi n go Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Pani Lilla

Urbaniak dodała Ze SP ZOZ w Kole we w iiosku podała rń vnież kwestie zamie. zczenia w tatucie

zapisu o utwórz niu Porać ni alergologicznej, ale Zarząd owiatu uznał, ze nal ży poczeka aż N,

podpisze ze szpitalem kontrakt w zakresie w/w poradni.

Korni rja nie wnosiła UlI/ag do w/w projektów uchwal.

zaopiniował", Opinia. tanov i załącznik nr 3 do protokołu.
wyniku glo awania pozytywnie je

d 11. 'Wolne glosy iwnio ki.

Członkowie Komisji Spraw Społecznych poruszyli temat złożenia przez Pana Cezarego

Chmieleokiego rezygnacji z funkcji d rektora P ZOZ w ole z dniem 31.03.20 91'. Radn'\'

'Czesia"" Marek powi dział że z informacji które podają media dyrektor złożył r zygnację w dniu

27.02.br .. Rada Powiatu na sesji w dniu 28.02.b1". nie otrzj mała żadnej informacji w tym temacie.

Rada Społeczna SP ZOZ iN Kole negatywnie zaopiniowała rozwiązanie z Panem ezarym

Chmiel ckim urnowy o pracę na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Koje. Rad R szard Kasin et odpowiedział, ż, Rada poleczna jed nie wydaje

opinię 'iN tym temacie, ale to Zarząd Powiatu pod jmie ostateczną d cyzję w sprawach

personalnych. a ostatnim posiedzeniu Zarz du obecne były związki zawodowe zpitala i podjęte

był)' rozmowy w tym ternaci . Członkowie Komisji zobligowali

Spl.itera do przeprowadzenia rozmowy ze Starostą ol kim II temat planów zarządzania

szpitalem.

a tym zakończ no posiedzeni o godz. 12.00

Protokółov ała
Malwina Morzyeks

Przcwi i !l-lc.
Komisji Sp I Społecznycb
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