Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las
dnia 29.06.2017 r.
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Spotkanie z dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las, p. Sylwią Nowak –
Kabacińską.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie. Powitał członków Komisji i stwierdził
prawomocność posiedzenia. Na 5 członków Komisji – 4 obecnych, 1 osoba nieobecna.
Ad. 4.
Przewodniczący KS – rozpocznijmy od wolontariatu. Jest świetną rzeczą fakt, że potrafiliście trafić
do młodzieży. Kto jest pomysłodawcą?
Dyrektor OPS S. Nowak – Kabacińska – pomysłodawcą wolontariatu w OPS jestem ja,
koordynatorem Monika Koralewska. Mamy 70 wolontariuszy i tyle samo podpisanych porozumień.
Wolontariat działa również w Klubie Seniora – są to lekcje języka angielskiego i niemieckiego. Imprezy
odbywają się najczęściej w weekend. Są one organizowane w Suchym Lesie, jak i w Poznaniu.
Młodzież jest bardzo zaangażowana i odpowiednio motywowana. Wymyślamy nowe projekty w CKiBP
– akcja łączenia pokoleń seniorów z młodzieżą poprzez naukę obsługi internetu. Młodzież uczy osoby
starsze. Wolontariat sprawdza się i jest zauważalny.
Sprawozdawczość za rok poprzedni - wszystkie zadania zrealizowaliśmy w 100%. Doszło nam
świadczenie wychowawcze od kwietnia zeszłego roku, z którego też się wywiązaliśmy. Wydane zostało
ponad 8,6 mln zł, wpłynęło 1625 wniosków. Mieliśmy 3624 wnioski o świadczenia, w tym 121 o
becikowe. W tym roku mamy skrócony okres na wydanie decyzji. W związku z programem 500+
zanotowaliśmy nieznaczny spadek ubiegających się o świadczenie społeczne (ok. 30 domostw mniej).
Spowodowane jest to rezygnacją rodzin z kontraktów, które muszą podpisywać przy pobieraniu tego
świadczenia i wywiązywania się z nich. W styczniu podpisaliśmy porozumienie z Centrum Integracji,
gdzie osoby długo znajdujące się poza rynkiem pracy są kierowane na warsztaty, uczą się nowego
zawodu i otrzymują wynagrodzenie ok. 600 zł.
Większość pieniędzy otrzymujemy z budżetu państwa ze względu na realizację zadań zleconych – ok.
14 mln zł, ok. 3 mln zł na pozostałe zadania otrzymujemy ze środków samorządowych.
Przewodniczący KS – ile rodzin ma Niebieską Kartę i czy sprawdzane jest prawidłowe wydawanie
500+? Co z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
Dyrektor OPS – mamy 26 rodzin z założoną Niebieską Kartą. W trudnych rodzinach jest asystent
rodziny, który uczy podstaw gospodarności i kontroluje. Chciałabym mieć złoty środek na całe zło
świata, ale niestety nie mamy ku temu narzędzi i środków. Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przejął ośrodek od maja br. Tworzę obecnie dokumentację. Mamy bardzo
dużo spraw z tego zakresu. Przez Komisję musi przejść wszystko – wydajemy postanowienia. W skład
Komisji wchodzę ja, pani Dzioch – sekretarz, pani Ślęzak z Urzędu i policjant – kierownik prewencji.
Komisja działa w OPS jak i w środowisku – każda rozmowa motywująca jest protokółowana.
Radna A. Targońska – co z osobami, które wychowują dzieci, jako samotna matka/ojciec, a żyją w
związku?

Dyrektor OPS – dla nas liczy się skład gospodarstwa domowego. Prędzej czy później taka sytuacja
wyjdzie na światło dzienne, żyjemy w dość małej społeczności, pracownik OPS też może się na takie
sytuacje natknąć. Zmieniamy częstotliwość wizyt w środowisku.
Radna U. Ćwiertnia – czy ze świadczeń korzystają Ukraińcy?
Dyrektor OPS – mamy jedną rodzinę mieszaną. Obywatele Ukrainy mogą korzystać ze świadczeń,
jeśli mają kartę stałego pobytu.
Rewitalizacja - pieniądze na ten program możemy pozyskać od Marszałka Województwa. Musimy
opracować program, by móc sięgnąć po środki. Prosiliśmy o zmianę terminu – by zdążyć na sesję
sierpniową. Jesteśmy w trakcie pisania programu. Przeprowadziliśmy 800 ankiet wśród mieszkańców –
potwierdziły one wyznaczone obszary. Uwagi mieszkańców zostały uwzględnione. GPR musi być
opiniowany przez wiele instytucji i dopiero potem może trafić do Państwa.
Przewodniczący KS – dziękujemy za informacje. Ponownie zobaczymy się z Panią Dyrektor na
półkoloniach organizowanych przez OPS.
Ad. 5 – 7.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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