Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las z dnia 3.06.2016 r., godz. 16:30
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Analiza sprawozdania za rok 2015 z działalności OPS oraz GKRPA.
Omówienie realizacji Programu 500+ w Gminie Suchy Las.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu 03.06.2016 r.
o godzinie 16:30 witając jednocześnie gości oraz członków Komisji. Następnie
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności
– wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Posiedzenie miało miejsce w siedzibie
OPS w Suchym Lesie i brała w nim udział p. S. Nowak – Kabacińska – dyrektor OPS
w Suchym Lesie.
Następnie w wyniku głosowania en bloc Komisja jednogłośnie przyjęła protokoły
z posiedzeń w dniach 17 i 18 maja 2016 r., których celem była wizytacja placówek
oświatowych na terenie gminy Suchy Las.
W dalszej kolejności S. Nowak – Kabacińska przekazała Komisji sprawozdanie
z działalności OPS w roku 2015 oraz sprawozdanie z działalności w 2015 r. Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dyrektor OPS poinformowała Komisję, że
wszystkie zadania i działania OPS zostały wykonane w 100%, z należytą rzetelnością
i profesjonalizmem, pomimo tego, że zadania, które realizuje OPS są trudne. Warto
podkreślić, że w ciągu wielu lat działania OPS oraz GKRPA nie było na te podmioty żadnych
skarg, w roku 2015 również nie było skarg.
Dyrektor OPS podkreśliła, że OPS stara się pomóc mieszkańcom, którzy potrzebują
wsparcia, jednak występuje bardzo dużo błędów we wnioskach, które składają mieszkańcy.
Odnośnie realizacji Programu 500+ w Gminie Suchy Las Dyrektor OPS poinformowała,
że realizacja wniosków odbywa się na bieżąco, wpłynęło 1349 wniosków, a wydano 1026
decyzji w ciągu 2 miesięcy, tym samym wydatkowano ok. 1.680.000,00 zł. Z pomocy
Programu 500+ skorzystało 1682 dzieci. Pierwsze środki były wypłacane już w kwietniu.
Wnioski w dalszym ciągu wpływają, tj. ok. 10 wniosków dziennie; OPS szacuje, że do końca
czerwca wpłynie jeszcze ok. 100 wniosków. W Gminie Suchy Las Program 500+ kosztował
będzie ok. 850.000,00 zł miesięcznie.
W sprawie kosztów obsługi Programu 500+ to zdaniem Dyrektor OPS 2% przeznaczane
na koszty obsługi są wystarczające. W OPS przyjęto bardzo minimalistyczne rozwiązanie,
tj. stworzono tylko 1 etat pracownika merytorycznego, 0,5 etatu księgowego oraz 0,5
na umowę zlecenia do pomocy w księgowaniu.
Dyrektor OPS poinformowała, że żadne zasiłki, ani świadczenia z OPS nie są
opodatkowane, w tym środki z Programu 500+. Te środki nie będą wpływały na dochody
wykazywane w PIT. Środki te nie są wliczane do dochodu, ale gdy są wątpliwości co do
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opieki nad dziećmi to może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w celu
weryfikacji, kto faktycznie sprawuje opiekę nad dziećmi. Takie przypadki też były w gminie
Suchy Las. Jeśli dziecko urodzi się w połowie miesiąca to wówczas środki przelicza się
proporcjonalnie, taka sama zasada jest kiedy dziecko osiągnie pełnoletność. Środki
przekazywane są na konto przelewem, tylko sześć rodzin z terenu gminy zdecydowało się na
formę przekazu pocztowego.
Przewodniczący K. Pilas zastanawiał się czy efektem Programu 500+ będzie zwiększenie
dzietności.
Dyrektor OPS stwierdziła, że w pewnych kręgach z pewnością Program 500+ wpłynie
na dzietność.
Radny R. Tasarz zaznaczył, że na zachodzie Europy takie programy prorodzinne
funkcjonują od lat.
Radny Z. Hącia podkreślił, że OPS w Suchym Lesie obowiązki z zakresu Programu 500+
wykonał wzorowo i błyskawicznie środki z Programu były wypłacane. Jest to zasługa bardzo
dobrej organizacji. W niektórych gminach wypłaty ruszyły dopiero z końcem maja.
Dyrektor OPS poinformowała, że wszyscy pracownicy OPS w początkowej fazie
przyjmowali wnioski, ale z czasem część pracowników zaczęła wydawać decyzje, co było
wynikiem przeorganizowania pracy. Wydanie decyzji wymaga wnikliwej pracy
i kilkukrotnego sprawdzania dokumentów.
Przewodniczący K. Pilas pytał o ewentualną procedurę odwoławczą od decyzji OPS.
Dyrektor OPS poinformowała, że organem II instancji w tej procedurze jest SKO.
Przewodniczący K. Pilas pytał czy były odwołania.
Dyrektor OPS zaznaczyła, że odwołania dotychczas nie było.
Radny Z. Hącia zaznaczył, że w niektórych gminach zbyt długo czekano na wydawanie
decyzji czego uniknęła Gmina Suchy Las. Jest to ważna pomoc dla rodzin z dziećmi, np. na
wakacje lub dodatkowe zajęcia edukacyjne.
Dyrektor OPS poinformowała, że w Suchym Lesie był „Bus 500+” oraz, że w ramach
tej akcji obecny był poseł B. Wróblewski, któremu bardzo spodobała się informacyjna akcja
ulotkowa prowadzona przez OPS w Suchym Lesie.
Przewodniczący K. Pilas podkreślił, że zawsze uważał, że administracja samorządowa w
Gminie Suchy Las działa bardzo profesjonalnie i był przekonany, że realizacja Programu
500+ przez OPS w Suchym Lesie również zakończy się sukcesem. OPS jest częścią
administracji gminnej.
Radny R. Tasarz stwierdził, że pracownicy OPS są bardzo dobrze przeszkoleni i działają
profesjonalnie.
Radny Z. Hącia zaznaczył, że jego współpraca z OPS układa się bardzo dobrze, a kadra
urzędnicza w OPS pracuje na wysokim poziomie.
Radny M. Jankowiak pytał o progi dochodowe jakie bierze się pod uwagę przy
przyznawaniu środków z Programu 500+.
Dyrektor OPS wyjaśniła szczegóły dotyczące progów dochodowych.
Radny Z. Hącia zaznaczył, że sytuacja materialna w rodzinach wielodzietnych bywa
ciężka, on sam wie jak wygląda taka sytuacja, gdyż sam wychowywał 6 dzieci.
Radny R. Tasarz zaznaczył, że inwestycje w dzieci mają bardzo duże znaczenie dla
przyszłości społeczeństwa.
Radny M. Jankowiak stwierdził, że być może poprawi to sytuację społeczną rodzin
wielodzietnych.
Przewodniczący K. Pilas wyraził swoją obawę co do finansowania Programu 500+
w latach przyszłych, a następnie pytał o pozostałą działalność OPS.
Dyrektor OPS poinformowała, że pozostała działalność OPS nie ucierpiała z powodu
realizacji Programu 500+. Obecnie przygotowywane są półkolonie, kadra jest w trakcie
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kompletowania i jest zależna od ostatecznej frekwencji wśród dzieci. Dyrektor przedstawiła
w skrócie jakie wymagania powinny spełniać przy organizacji półkolonii kadra, lekarze
i budynki. Na co najmniej 70 dni przed rozpoczęciem półkolonii trzeba je zgłosić
do kuratorium oświaty i do Ministerstwa Edukacji i wówczas formalnie wydawane
jest zezwolenie. Procedura dotycząca półkolonii jest przeprowadzana 2 razy w roku.
Odnośnie pracy Komisji Mieszkaniowej Dyrektor OPS zaznaczyła, że do 30 czerwca
można składać wnioski na lokale socjalne i komunalne. Jest w gminie realizowany program
dopłat do najmu lokali, z którego obecnie korzysta 1 osoba.
Następnie radni dyskutowali nad sytuacją bezdomnych na terenie gminy Suchy Las, m.in.
omówiono sytuację osoby bezdomnej z terenu Chludowa.
Przewodniczący K. Pilas poinformował, że bezdomni nocują w kontenerach w pobliżu
cmentarza przy ul. Borówkowej w Suchym Lesie.
Dyrektor OPS poinformowała o możliwościach pomocy dla bezdomnych na terenie
gminy.
Następnie Przewodniczący K. Pilas poinformował członków Komisji, że kolejne
posiedzenie Komisji planowane jest w CKiBP po realizacji „Dni Gminy Suchy Las”.
Przewodniczący poinformował członków Komisji o konkursie „Młody Europejczyk” i o tym,
że nagrody w ramach tego konkursu fundować będą radni.
Dyrektor OPS poinformowała, że w sierpniu 2017 r. ponownie OPS będzie czekało
bardzo dużo pracy, ponieważ decyzje w ramach Programu 500+ wydane zostały do
30 września 2017 r. i co roku będzie weryfikacja.
Dyrektor OPS przedstawiła funkcjonowanie klubów seniora „Dębowy Liść” informując
jednocześnie m.in., że do klubów uczęszcza ponad 300 osób i są bardzo zadowoleni
z uczestnictwa w klubach.
Komisja ustaliła, że posiedzenie dotyczące wizytacji półkolonii odbędzie się 19 lipca br.
o godz. 9:00.
Przewodniczący K. Pilas pytał czy OPS skieruje do Rady Gminy projekt uchwały.
Dyrektor OPS poinformowała, że zostanie przedstawiony projekt uchwały zmieniający
dotychczasową uchwałę o zasadach przyznawania lokali w gminnym zasobie
mieszkaniowym, ponieważ uchwała ta ma zapis zabraniający składania takich wniosków
przez osoby, które posiadają już inny lokal mieszkalny, co zdaniem WSA jest nieprawidłowe,
gdyż taki zapis rozszerza wymagania ustawowe, co nie powinno mieć miejsca i w związku
z tym, zapis ten zostanie wykreślony.
Radny Z. Hącia wyraził swój podziw dla pracy OPS w Suchym Lesie podkreślając,
zaangażowanie jednego z pracowników p. M. Oszkiewicza, który pracuje na terenie
Chludowa.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji K. Pilas
o godzinie 18:05 w dniu 3.06.2016 r. zamknął posiedzenie Komisji.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący Komisji Społecznej:
Krzysztof Pilas
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