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Protokół Nr 39/2018

Komisji Spraw Społecznych

odbytego dnia 23 marca 2018r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 1030 przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz. Powitała

wszystkich obecnych, stwierdziła że Komisja posiada quorum. W posiedzeniu uczestniczyli także:

- Dorota Szkudlarek- Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

- Urszula Polewska - Dyrektor PCPR

- Mariola Frankowska- Rabsztyn - Dyrektor DPS w Kole

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Janina Roszkiewicz zaproponowała wprowadzenie do

porządku posiedzenia pkt dot. "Analizy projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i

rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek

publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania".

Przewodnicząca zaproponowała umieszczenie ww. pkt jako 4 a pozostałe przesunąć o jeden,

następnie poddała pod głosowanie ww. wniosek. Członkowie Komisji w wyniku głosowania

jednogłośnie wyrazili zgodę na rozszerzenie porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia po zmianach wygląda następująco:

l) Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018

Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.
2) Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie

Dąbie na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu.

3) Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie

Kłodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego

przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

4) Analizy projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym

szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu przeprowadzania

kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

5) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2017r.

6) Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z
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zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018r.

7) Rozpatrzenie wniosku radnego Jana Stępińskiego zgłoszonego na XLIV sesji Rady Powiatu

Kolskiego w dniu 22.02.2018r.

8) Wolne głosy iwnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku

2018 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania

dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Pani Dorota Szkudlarek poinformowała, że Powiat Kolski ma zamiar udzielenia pomocy finansowej

w wysokości 3 000 zł Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania

dóbr kultury, wykonywanych przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole pod nazwą: Wydanie

publikacji pt.: "Stulecie czynu niepodległościowego na Ziemi Kolskiej".

Komisja nie wnosiła uwag do projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowała.

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

2018 Gminie Dąbie na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu.

Pani Dorota Szkudlarek poinformowała, że Powiat Kolski ma zamiar udzielenia pomocy finansowej

w wysokości 2 000 zł Gminie Dąbie na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr

kultury, wykonywanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Dąbiu pod nazwą:

"Organizacja XXX Przeglądu Dorobku Artystycznego Miasta i Gminy Dqbie"

Komisja nie wnosiła uwag do projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowała.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pom ocy finansowej w roku 2018

G minie Kłodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

Pani Dorota Szkudlarek poinformowała, że Powiat Kolski ma zamiar udzielenia pomocy finansowej

w wysokości 3 000 zł Gminie Kłodawa na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr

kultury, wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie pod nazwą:

- VIII Ogólnopolskie Spotkania Taneczne "TERPSYCHORA" 2018

- Powiatowy Przegląd Piosenki dziecięcej i Młodzieżowej "Wiosenne Nutki 2018"

Komisja nie wnosiła uwag do projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowała.
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Ad 4. Analizy projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Projekt uchwały omówiła Dorota Szkudlarek. Oznajmiła, iż zasady udzielania dotacji

niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych są określane

przez Radę Powiatu na podstawie art. 38 ust. l ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Rada

Powiatu Kolskiego w miesiącu styczniu 2018r. podejmowała w/w uchwałę, jednak Regionalna Izba

Obrachunkowa w Poznaniu unieważniła ją, jednocześnie wskazała co należy poprawić. Z uwagi na

ilość koniecznych zmian zasadnym jest podjęcie nowej uchwały, a nie zmiana poprzedniej.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Ad 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koel w 2017r.

Informację przedstawiła Urszula Polewska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Kole, a sprawy dotyczące Domu Pomocy Społecznej w Kole omówiła dyrektor tej placówki

Mariola Frankowska-Rabsztyn. Pani Urszula Polewska przypomniała, że Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej samorządu powiatowego i

realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji osób

niepełnosprawnych. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia

dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy. Zgodnie z założeniami

ustawy formami rodzinnej pieczy zastępczej w 2017 r. było:

- 48 rodziny zastępcze spokrewnione, w których umieszczono 64 dzieci;

- 18 rodziny zastępcze niezawodowe, w których umieszczono 22 dzieci;

- l rodzina zastępcza zawodowa, w której umieszczono 10 dzieci;

- 2 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, w których umieszczono

11 dzieci;

W okresie sprawozdawczym 18 osób opuściło rodziny zastępcze, w tym zgodnie z prawomocnym

postanowieniem Sądu Rejonowego 5 dzieci powróciło do rodziny biologicznej, 3. dzieci trafiło do

placówek, a 10 osób po ukończeniu 18 roku życia przystąpiło do procesu usamodzielnienia.

Ważną rolę wynikającą z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wypełniają

Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W 2017 roku 2 koordynatorów objęło swoją pomocą

łącznie 24 rodziny, w tym 22 rodziny spokrewnione z dzieckiem oraz 2 niezawodowe, w których

umieszczono 37 dzieci. Koordynator uczestniczył w 12 okresowych ocenach sytuacji dziecka, 171

razy wyjeżdżał do środowiska rodzin zastępczych, udzielił łącznie 422 specjalistycznych porad

zarówno w terenie jak i w siedzibie PCPR.

PCPR w Kole w 2017r. realizowało wypłatę świadczenia 500+ w łącznej kwocie 460 000 zł.
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W roku 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole kontynuowało podjęte wcześniej

działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mieszkańcom powiatu udzielano

poradnictwa specjalistycznego: prawnego, psychologicznego i socjalnego.

Na terenie powiatu kolskiego działają ponadto 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej:

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

- PSONI ul. Wojciechowskiego 21A (40 uczestników)

- Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" w Kłodawie przy ul. Dąbskiej 29 (20 uczestników). Pani

dyrektor Urszula Polewska poinformowała, że Zarząd Powiatu Kolskiego i PCPR zostali

poinformowani o domniemaniu popełnienia przestępstwa finansowego w WTZ w Kłodawie.

Powyższa sprawa została zgłoszona do prokuratury.

Dyrektor Urszula Polewska wspomniała, że dużo osób niepełnosprawnych korzysta

z dofinansowania z programu "Aktywny samorząd"- Modułu II, czyli pomoc w uzyskaniu

wykształcenia na poziomie wyższym. Łącznie skorzystało z tego programu 37 osób.

Dyrektor Mariola Frankowska- Rabsztyn omówiła sprawozdanie w zakresie Domu Pomocy

Społecznej w Kole. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS przy

ul. Poniatowskiego 21 dla osób przewlekle somatycznie chorych wynosił 3.498 zł, natomiast w

DPS przy ul. Blizna 55 dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia

(Orionistek) - 3 360 zł.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna 55 posiada 62 miejsca, na koniec roku sprawozdawczego

posiadał komplet mieszkańców. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 z liczbą

miejsc 113 na koniec roku 2017 posiadał komplet mieszkańców. Świadczenia związane z opieką

lekarską realizowane były dla mieszkańców przez lekarzy rodzinnych oraz innych specjalistów.

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

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

Przewozy podopiecznych realizowane były własnym środkiem transportu z udziałem personelu

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

odpłatności mieszkańców oraz z dotacji, która nie w pełni pokrywa ustalone koszty utrzymania,

DPS nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć ciężaru realizacji pilnych i niezbędnych remontów,

modernizacji czy inwestycji. Sprawą niezwykle ważną i pilną jest też przeprowadzenie niezbędnych

regulacji płacowych oraz podwyżek wynagrodzeń dla pracowników DPS.

W podsumowaniu składanej informacji Dyrektor PCPR Urszula Polewska przedstawiła wykaz

najważniejszych potrzeb w zakresie opieki społecznej na 2018 rok:

- utworzenie międzypowiatowej Interwencji Kryzysowej;



- regulacje płacowe (DPS iWTZ);

- wymiana wind dla DPS;

- remont dachu w budynku, w którym znajduje się WTZ w Kole przy ul. Wojciechowskiego 21a

W dyskusji członkowie Komisji wysoko ocenili pracę PCPR w Kole na poszczególnych odcinkach

jego działalności. Informacja Pani Dyrektor Urszuli Polewskiej została przyjęta bez zastrzeżeń.

Przystqpiono do dyskusji

Radna Janina Roszkiewicz

Ubolewa nad sytuacją, która się wydarzyła w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kłodawie, ale

bardzo prosi o nielikwidowanie tego podmiotu. Warsztaty w tej części powiatu są bardzo potrzebne,

osoby niepełnosprawne do tej pory były wożone na zajęcia do Koła, a tu Stowarzyszenie było "na

miejscu".

Dyrektor Urszula Polewska

W dniu 26 marca 2018r. zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia

"Sprawni Inaczej" w Kłodawie z PCPR w Kole oraz Urzędem Gminy w Kłodawie. Na tymże

spotkaniu PCPR zaproponuje przekazanie prowadzenie WTZ Gminie Kłodawa.

Radna Janina Roszkiewicz

Czy emerytura, którą mają mieszkańcy DPS wystarczy na ich utrzymanie?

Dyrektor Mariola Frankowska- Rabsztyn

Tak, zdecydowanie wystarcza. Do Domu kierowane są osoby z różnych środowisk, w różnym

wieku. Zdarzają się nawet pilne przypadki, gdzie trzeba natychmiast przyjąć kogoś do Domu,

dodała, że jest nawet lista rezerwowa.

Ad 6. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych przypadających na realizację

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w

Powiecie Kolskim w 2018r.

Dyrektor Urszula Polewska omówiła propozycję planu finansowego na zadania z zakresu

rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków PFRON na 2018r. Razem środki wynoszą 2 385

900000 zł z tego na rehabilitację zawodową 245 000 zł, na społeczną 2 140900 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 300 000 zł. Zobowiązania

dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej według algorytmu
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PFRON-u na 2018r. są zaplanowane w wysokości 1 359 660 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę

251 240 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach

rehabilitacyjnych.

Komisja nie wnosiła uwag do projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. Opinia

Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 7. Rozpatrzenie wniosku radnego Jana Stępińskiego zgłoszonego na XLIV sesji Rady

Powiatu Kolskiego w dniu 22.02.2018r.

Przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz oddała głos radnemu Janowi Stepinskiemu, który

wyjaśnił, że na ostatniej sesji Rady Powiatu Kolskiego w dniu 22 lutego 20 18r. zgłosił wniosek, aby

Rada Powiatu Kolskiego wypracowała stanowisko na temat stosunków polsko- żydowskich.

Ostatnio w mediach ogólnopolskich pojawiły się nie prawdziwe informacje na temat w/w

stosunków, mianowicie, że Polacy byli antysemitami. Uważa, że trzeba wyraźnie zaznaczyć, że

.Polska była nękana i była ofiarą a oprawcą byli Niemcy". Zdaniem radnego należy powołać

Zespół, w skład którego wchodzić będą nauczyciele, radni i pracownicy Starostwa, którzy

przygotują projekt takiego stanowiska.

Radny Sebastian Szczesiak

Nie zgadza się z wypowiedzią radnego Jana Stępińskiego, otóż co roku organizowany jest Marsz

Pamięci w Chełmnie nad Nerem. .Od pomnika ofiar do ściany ich pamięci idzie w milczeniu

kilkaset osób. W marszu biorą udział władze powiatu i gmin, uczniowie szkół z powiatu kolskiego z

nauczycielami, ale również ludzie, którzy pamiętają wojnę. Uważa, że to spotkanie jest właśnie taką

"informacją w świat", że cały czas pamiętamy o tamtych wydarzeniach. Uważa, że nie należy

zabierać głosu i robić "wielkiej polityki na szczeblu lokalnym".

Radna Genowefa Szurgot

Popiera wypowiedź radnego Sebastiana Szczesiaka.

Radny Jan Stępiński

Zgadza się, że Marsz Pamięci jest ważnym wydarzeniem, ale jego wypowiedź odnosiła się do

nagonki Polski ze strony Izraela jaka miła miejsce w ostatnim czasie. Uważa, że nigdy za dużo

informacji na temat omawianych wydarzeń.

Radny Czesław Marek

Jest zdania, aby nie zabierać głosu w tym temacie na sesji. Jest to bardzo delikatna sprawa i trzeba

bardzo wywarzać słowa w tym temacie. Ludzie pamiętają o oprawcach, wyroki dla nich zapadają

po wielu latach. Każdy poniesie odpowiedzialność za swoje czyny.

Radny Jan St(tpiński

Mimo wszystko będzie poruszał temat na sesji Rady Powiatu.



Przewodnicząca Janina Roszkiewicz poddała pod głosowanie wniosek radnego Jana Stępińskiego,

dotyczący podjęcia przez Radę Powiatu Kolskiego stanowiska w sprawie stosunków polsko -

żydowskich. W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji (radna Genowefa Szurgot wcześniej

opuściła posiedzenie) za - 1, przeciw - 3, wstrzymało się od głosu -1.

Komisja Spraw Społecznych negatywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez radnego Jana

Stępińskiego w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu Kolskiego stanowiska w sprawie stosunków

polsko- żydowskich. Komisja powyższe ustalenia podjęła w wyniku głosowania. Członkowie

Komisji zobowiązali przewodniczącą Komisji do poinformowania przewodniczącego Rady Marka

Tornickiego o sposobie załatwienia sprawy (pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad 8. Wolne glosy i wnioski.

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1200

Protokółowała

Malwina Morzycka
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