Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28.08.2019 roku.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
6. Opiniowanie uchwał przygotowanych na najbliższą sesją Rady Gminy.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1 – 4.
Radna Joanna Radzięda otworzyła posiedzenie Komisji. Powitała gości i członków Komisji oraz
stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Protokół z dnia 22.05.2019 roku został przyjęty 6 głosami za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Protokół z dnia 12.06.2019 roku został przyjęty 6 głosami za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Protokół z dnia 26.06.2019 roku został przyjęty 5 głosami za, 1 głos przeciw, 1 osoba
wstrzymała się od głosu.
Ad. 6.
•

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz

szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania.
Z – ca dyrektora OPS K. Dzioch - Art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej zobowiązuje
Radę Gminy do określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Realizując
delegację zawartą w art. 50 ust. 6 ustawy uchwała określa rodzaje świadczonych usług jak
również zasady odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Odpłatność uzależniona jest
od uzyskiwanego dochodu na osobę w rodzinie, co pozwala rozłożyć koszty usług zarówno
na świadczeniobiorcę jak i na gminę. Podjęcie uchwały jest niezbędne dla właściwej
organizacji i realizacji usług opiekuńczych, co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie osób
wymagających tej formy pomocy w środowisku lokalnym. W praktyce usługi opiekuńcze
świadczone są w środowiskach osób starszych i samotnych, których dochody nie są wysokie,
jednakże przekraczają podstawowe kryterium dochodowe określone w ustawie. Na osobach
tych oprócz wydatków związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych oraz
związanych z koniecznością regulowania opłat mieszkaniowych dodatkowo spoczywa ciężar
ponoszenia wydatków związanych z leczeniem i zakupem lekarstw. Przyjęcie proponowanych
zasad odpłatności za usługi pozwoli udostępnić tę formę pomocy większej grupie osób
dotkniętej problemami zdrowotnymi. W dniu 6 marca 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w Programie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych" - edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program adresowany jest do gmin, których
zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania.
Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności
w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
ze wskazaniami, których dochód nie przekracza 350% kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zapisy Programu wskazują by
osoby, których dochód nie przekracza wymienionego wyżej kryterium, nie ponosiły
odpłatności za usługi opiekuńcze współfinansowane z Programu „Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych". 2 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
rozpoczęło realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019, który jest
realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący
bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w
sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym
osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług opieki
wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego oraz w formie
specjalistycznego poradnictwa (tj. psychologicznego lub terapeutycznego) oraz poprzez
zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin
lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji

i edukacji oraz nad osobami ze znacznym stopniem

niepełnosprawności. W ramach Programu przysługuje 240 godzin opieki wytchnieniowej
bezpłatnie, natomiast po wykorzystaniu limitu świadczeniobiorca, którego dochód nie
przekracza 350 % kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej, korzysta z usług przez okres przewidziany w Programie za odpłatnością
w wysokości kwoty 50% kosztu jednej godziny usługi.
Przewodnicząca J. Radzięda – pani Dyrektor mówiła jeszcze o dodatkowych programach.
Z-ca dyrektora OPS K. Dzioch – złożyliśmy wniosek konkursowy o dodatkowe środki na
zadania organizowane w OPS, na zadania rozszerzone, prace socjalną i organizowanie zadań
lokalnych. Chcemy doprowadzić do oddzielenia świadczeń od pracy administracyjnej. Możemy
zyskać doposażenie PS w nowy sprzęt i szkolenia dla pracowników. Na 100 punktów,
uzyskaliśmy 92. Od listopada rusza realizacja projektu. Nie planujemy powiększenia
zatrudnienia. Opieramy się na tym zespole, który mamy w tej chwili.
Radny Z. Hącia – mam częsty kontakt z naszym OPS. Muszę przyznać, że działa on szybko
i sprawnie. W porównaniu z Poznaniem, to niebo a ziemia.

Przewodnicząca J. Radzięda – gratuluję tak świetnego wyniku uzyskanego w konkursie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
•

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i dodatku
mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Suchy Las.

Pani V. Pałącarz – zmiany te wprowadzone są ze względu na zmianę karty nauczyciela.
Mamy pozytywną opinię ZNP, zapis dotyczy wychowawstwa. Zmiana ta wymusza na naszym
budżecie zorganizowania 800 tys. zł. Czekamy na subwencję. Naszym zdaniem subwencja
powinna iść za dzieckiem, a nie im bogatsza gmina, tym mniej dla niej pieniędzy.
Przewodnicząca J. Radzięda – proszę o podpinanie kopii uchwał, do projektów, którymi te
uchwały mają być zmieniane.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
•

Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności
publicznej – świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu Osiedlowego.

Pan. M. Stencel – działalność domów osiedlowych wystartowała w sposób formalny w roku
2010, z momentem powstania domu osiedlowego w Biedrusku. Każda miejscowość ma
świetlicę na działalność prospołeczną i komercyjną. Komercja dotyczy działalności
gospodarczej i imprez okolicznościowych. Zainwestowano duże pieniądze w świetlice. Są one
bogato wyposażone i mają wielu klientów z zewnątrz. Zmiana regulaminu została
podyktowana sugestiami RIO. Wszystko funkcjonuje sprawnie dzięki dobrej współpracy z
sołectwami, radnymi i zarządami. Chciałbym, aby opiekunowie świetlic mieli możliwość
odpoczynku w niedzielę i święta. Przez cały rok są dyspozycyjni. Wynajem jest całodobowy.
Pojawiają się problemy, ponieważ w obrębie świetlic pojawiły się zabudowania i zakłócają
spokój mieszkańców. Proszę to przeanalizować i przedyskutować. Zajmijcie Państwo
stanowisko. Na przestrzeni tych lat, zdążyły się tylko trzy incydenty. Policja twierdzi, że to
ewenement.

Radna I. Koźlicka – jeśli chodzi o os. Grzybowe, to widzę tu daleko idące ograniczenia. Jest
zapisana tu działalność prospołeczna, a nie komercyjna. Kilka osób nie może się spotkać i
zrobić urodzin dziecku? Jest duże zapotrzebowanie. Wykorzystajmy ten potencjał.
Pan M. Stencel – życie najlepiej weryfikuje możliwości. Brak tam parkingu i zaplecza
gastronomicznego w postaci wyposażenia. Proszę sobie wyobrazić, że mieszkańcom
przeszkadzali brydżyści spotykający się w domu osiedlowym.
Przewodnicząca J. Radzięda – panie Grzegorzu, czy regulamin został skonsultowany z
opiekunami świetlic?
Radny G. Słowiński – tak, mogli złożyć uwagi. Jedna jest nie uwzględniona. Ta, aby nie
likwidować możliwości korzystania po 23.00. działki wokół domu osiedlowego w Złotnikach –
Osiedlu są puste. Na żadnym z zebrań nie poruszano tematu uciążliwości. Chciałbym wyłączyć
z tego zapisu Złotniki – Osiedle.
Radny M. Bajer – zróbmy te zapisy próbnie na rok i zobaczymy jaka będzie reakcja
mieszkańców os. Grzybowego i Złotnik – Osiedla.
Pan M. Stencel – 23.00 jest wpisana po to, aby był jeszcze czas na zdanie sprzętu.
Każdorazowo jest on przeliczany.
Radny Z. Hącia – te przepisy są nie życiowe. Jeśli jest wynajem dobowy, to niech taki będzie.
Radny G. Słowiński zgłosił wniosek o wykreślenie w p. 2 w § 6: „Złotnikach – Osiedlu”
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca J. Radzięda zgłosiła wniosek o wykreślenie p. 3 w § 6.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Radni wnioskowali również o wykreślenie w p. 8 w § 5 słów: „…święta) w piątki od godz. 12.00
oraz w dni, które przypadają pomiędzy dniami wolnymi od pracy (m. in. tzw. Długie weekendy).
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Pan M. Stencel – jeżeli os. Grzybowe ma komercję, to trzeba myśleć o zakupie sprzętu
kuchennego.
Radny G. Słowiński – my, jako komisja możemy wystąpić do budżetu na rok 2020 o
doposażenie świetlicy.
Radny Z. Hącia – świetlica w Chludowie wymaga modernizacji sieci energetycznej, a
klimatyzacja – przy budowie zapomniano o silnikach dla niej przeznaczonych. To powinien być
wniosek do budżetu.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
Ad. 7 – 9.
Radny Z. Hącia – jest impreza 80 – lecia wybuchu II wojny światowej, a CKiBP robi w tym
czasie imprezę kajakową. Jak to wygląda?
Przewodnicząca J. Radzięda – grupy odbiorców tych imprez są inne i nie widzę tu konfliktu
interesów.
Radny Z. Hącia – jaka jest koncepcja naszej Komisji? Dlaczego na komisji bezpieczeństwa
sprawdzamy przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego? To powinniśmy my robić. Kadra,
remonty itd., to nasz zakres prac. Półkolonie w latach poprzednich tez były bardziej dostępne.
Radny M. Bajer – remonty podlegają pod komisję bezpieczeństwa.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała
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