Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las
dnia 12.06.2018 roku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z dnia 18.04.2018, 25.04.2018, 29.05.2018.
Spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia

Ad. 1 – 4.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie. Powitał członków Komisji i
zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności.
Protokół z dnia 18.04.2018 został przyjęty 4 głosami za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Protokół z dnia 25.04.2018 został przyjęty 4 głosami za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Protokół z dnia 29.05.2018 został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.
Przewodniczący KS – proszę opowiedzieć nam o roku minionym i o wolontariacie.
p. Dyrektor OPS – jest tego tak dużo, że trudno wszystko opisać. Podsumowując miniony rok, to mogę
powiedzieć, że budżet został zrealizowany i szczegółowo jest to zawarte w sprawozdaniu, z którym
możecie Państwo się zapoznać. Budżet wykonany na 17 357 409,40 zł. Świadczenie wychowawcze 500+
jest różnie przyznawane ze względu na rotację. Cały rok coś się dzieje. Wykonanie jest trochę mniejsze,
bo trudno przewidzieć ile osób się zgłosi. Nasz budżet jest porównywalny z budżetem małej gminy.
Zmieniła się specyfikacja pomocy – mamy mniej rodzin, a więcej osób samotnych i starszych.
Sprawozdawczość dotyczy wszystkich zadań realizowanych przez programy podjęte uchwałą rady
gminy. Przedkładamy również radzie sprawozdanie.
Wolontariat – dostrzegamy dużą potrzebę na to działanie. Wiele osób się zgłasza. W 2017 roku
podpisaliśmy z wolontariuszami 80 porozumień, zarówno z młodzieżą jak i z osobami dorosłymi. Udział
w 27 projektach. Według mnie wszystkie projekty zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie.
Wolontariusze sprawdzili się, choćby w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku
wszystko działa jeszcze lepiej i sprawniej – jestem zadowolona.
Dokonano oceny zasobów pomocy społecznej – jest to diagnoza dotycząca całej gminy, dane
statystyczne obejmujące wszystko. Nowe zadania, to program przeciwdziałania alkoholizmowi. Nowość,
to dobry start 300+ na rozpoczęcie roku szkolnego dla każdego dziecka w Gminie. OPS realizuje to w
100% na etapie 7 – 20 roku życia. Należy do przodu oszacować zapotrzebowanie. Zbiega się czasookres

na świadczenia i wydawanie decyzji – 2000 szt. dla 500+ i 3500 szt. na 300+. Jest to dla nas kolejne
wyzwanie, które nie obejdzie się bez nadgodzin i dodatkowych szaf przepełnionych dokumentacją.
Dodatkowe rzeczy to takie, że zdecydowaliśmy się na 3 projekty. Na dwa z nich dostaliśmy środki: w
Chludowie „Nad brzegami Balatonu” w związku ze współpracą z Węgrami, oraz „Różne pokolenia, jeden
świat”. Na rozstrzygnięcie trzeciego projektu jeszcze czekamy.
Przewodniczący KS – czy młodzież ma korzyści z wolontariatu, czy czystą satysfakcję?
p. Dyrektor OPS – otrzymują certyfikaty i zdobywają punkty przydatne im do szkół średnich, ale z
moich obserwacji wynika, że robią to bezinteresownie.
Przewodniczący KS – jak wygląda sprawa bezrobocia?
p. Dyrektor OPS – jest bardzo nikłe, ok. 80 osób.
Radny G. Rewers – fantastyczne jest to, że przy nawale pracy znajdujecie jeszcze czas na projekty.
Przewodniczący KS – dobrze, że młodzież ma pasje i je realizuje.
Radna U. Ćwiertnia – jak jest z etatami?
p. Dyrektor OPS – zrezygnowałam z 1 etatu, teraz łącznie mamy 15,5 etatów.
Radny Z. Hącia – działalność OPS pomaga znaleźć się ludziom w odpowiednim miejscu. Kadra jest
bardzo dobra. Co z Klubem „Roman”?
p. Dyrektor OPS – czekam, aż Urząd Gminy przekaże pomieszczenia w trwały zarząd i będzie możliwy
remont. Mamy założonych 19 niebieskich kart. Są to najtrudniejsze ze spraw. Póki ludzie nie dadzą sobie
pomóc, to nie wiele jesteśmy w stanie zrobić. Możemy jedynie monitorować.
Przewodniczący KS – to jest nasze ostatnie spotkanie w tej kadencji. Dziękujemy bardzo za
współpracę i za ostatnie cztery lata. Kolejne spotkanie będziemy mieli na półkoloniach w lipcu.
p. Dyrektor OPS – zastanawiam się, czy OPS powinien zajmować się organizacją półkolonii. Moim
zdaniem, to zadanie powinno należeć do oświaty.

Ad. 6 - 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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Przewodniczący:
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