O.0012.3.18.2018
PROTOKÓŁ NR 18/2018

z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
28 marca 2018 r. w godzinach od 10:00 do 11:15 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Społeczno - Gospodarczej Radny Marek Celka, otworzył
posiedzenie Komisji oraz powitał obecnych członków komisji, Zastępcę Burmistrza - Panią
Mirelę Grześkowiak oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) – Panią Różę
Jędrzejczak.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny, a zarazem usprawiedliwiony radny Marcin Weiss.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. w 2017 r.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia
Wzór zaproszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. w 2017 r.
Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Panią Dyrektor OPS, która
poinformowała, że Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej realizuje
zadania zlecone, oraz zadania własne. W powyższym zakresie wypłaca określone
świadczenia, oraz udziela pomocy w formie pracy socjalnej.
Kryteria dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej to:
- Kryterium na osobę w rodzinie wynosi 514 zł, dla osoby samotnej wynosi natomiast 634 zł.
Poza kryterium dochodowym musi równolegle wystąpić jedna z przesłanek, takich jak:
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bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, ochrona
macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenie
gospodarstwa domowego. W 2017 r. pomocą społeczną objętych było 268 rodzin.
Kryterium uprawniające do uzyskania pomocy w formie dożywiania to:
150 % kryteriów uprawniających do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej tj. 771 zł na
osobę w rodzinie, 951 zł dla osoby samotnej.
W ramach pomocy społecznej występują:
a) Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe. Z tej formy skorzystało 101 rodzin,
wypłacono 144 świadczenia, w szczególności były to:
- zasiłek celowy na opał, wypłacono 76 świadczeń
- zasiłek celowy na żywność, wypłacono 12 świadczeń
- zasiłek celowy na wydatki mieszkaniowe, wypłacono 7 świadczeń
- zasiłek celowy na remont mieszkania, wypłacono 1 świadczenie
- zasiłek celowy na zakup obuwia i odzieży, wypłacono 10 świadczeń
- zasiłek celowy na zakup leków i leczenia, wypłacono 30 świadczeń
- zasiłek celowy na zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 1
świadczenie
- zasiłek celowy na środki czystości i zakup okularów, wypłacono 3 świadczenia
- zasiłek celowy na zaspokojenie potrzeb bytowych, wypłacono 4 świadczenia.
b)

Zasiłki okresowe. Z tej formy skorzystały 23 rodziny spełniające kryterium
dochodowe. Były to 84 świadczenia.

c)

Zasiłki stałe. Ogółem z tej formy skorzystało 27 osób, z tego 17 osób samotnie
gospodarujących i 10 osób pozostających w rodzinie.

d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składki opłacone były dla 21 osób pobierających
z tut. OPS zasiłki stałe oraz dla 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
e)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ramach tego świadczenia
wypłacone były usługi opiekuńcze

oraz specjalistyczne usługi dla osób z

zaburzeniami psychicznymi.
Ponadto w zakresie pomocy społecznej była udzielana pomoc w zakresie dożywiania dzieci
w szkołach Gminy Książ Wlkp. i przedszkolu. Kolejną kategorią świadczeń były wypłacone
dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Łącznie na te wydatki wypłacono 454 świadczenia.
W 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował świadczenia w formie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową- huraganem.
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Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał także pomocy w zakresie pomocy materialnej dla
uczniów, następnie w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń
alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego.
Do zadań Ośrodka Pomocy należy także :
- możliwości przyznania wielodzietnej rodzinie Karty Dużej Rodziny. W 2017 r. w OPS
złożonych zostało łącznie 31 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Po pozytywnym
rozpatrzenie wniosków przyznano 96 Kart ,
- działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach przeciwdziałania
przemocy odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego,
- wspieranie rodziny w ramach asystenta rodziny,
- objęcie dzieci pieczą zastępczą.
Inne zadania, które zostały dofinansowane ze środków PFFON- u i inicjatywy lokalnej to,
zadania pn. „ Zielona szkoła”. Zadanie było realizowane z udziałem niepełnosprawnych
dzieci młodzieży z terenu Gminy Książ Wlkp. Kolejne zadanie to zadanie pn. „Zdrowym
być”. Zamysłem tego projektu było podjęcie szeregu działań, które ograniczą proces
wykluczenia, zwłaszcza osób starszych oraz osób dotkniętych niepełnosprawnością.
Ponadto odbyły się spotkania z członkami Koła nr 2 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. W ramach Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Osób
Niepełnosprawnych zorganizowano uroczyste spotkanie. Odbyło się także spotkanie z
emerytami w świetlicy wiejskiej w Kiełczynku.
Przewodniczący komisji podziękował Pani Dyrektor za złożenie sprawozdania.
Szczegółowe sprawozdanie z ww. funkcjonowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 17/2018 z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej z dnia 27 lutego
2018 r. roku został przyjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych.
Ad 4. Wolne głosy i wnioski.
Brak
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Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano punkty porządku posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 11:15.

Protokołowała

Przewodniczący komisji

Danuta Biniasz- Celka

/-/Marek Celka
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