O.0012.3.8.2015

PROTOKÓŁ NR 7/2015
z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
24 lutego 2016 r. w godzinach od 10:00 do 12:15 w sali Centrum Kultury w Książu
Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej- Pan Marek Celka, otworzył posiedzenie
Komisji oraz powitał obecnych członków, a także Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila
Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę
Matuszczak, Panią Różę Jędrzejczak Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pana
Ireneusza Ratajczak- Przewodniczącego Komisji Alkoholowej wraz z Panią Małgorzatą
Zakrzewską członkiem ww. komisji, a jednocześnie pracownikiem tutejszego Urzędu.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 5 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecni: Radna Antonina Jankowiak i Radny Bohdan Kaczmarek
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawozdanie

z

działalności

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych za 2015 r. i plan na 2016 r.
3. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Zaproszenie wraz z porządkiem posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2015 r. i plan na 2016 r.
Ww. sprawozdania przedstawili zaproszeni goście. Pan Ireneusz Ratajczak poinformował,
że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który jest corocznie zatwierdzony
przez Radę Miejską. Skład komisji liczy 5 osób, Przewodniczący- jego Zastępca oraz 4
członków. Członkowie komisji to przedstawiciele Urzędu, Policji i Oświaty.
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Komisja w roku 2015 odbyła 18 posiedzeń. Sprawozdanie z prac komisji przedstawia się
następująco:
Skierowano 6 spraw do Sądu Rejonowego w Kościanie- VIII Zamiejscowego Wydziału
Rodziny i Nieletnich w Śremie o zastosowanie leczenia odwykowego. Skierowano 6 spraw do
biegłego sądowego, niestety nie zostało zrealizowane żadne zlecenie, ponieważ osoby nie
przybyły na wezwanie biegłego. Zaproszono 30 osób na spotkanie, w tym 8 osób z rodziny,
co w konsekwencji dało wynik 16 do 4 osób.
Do dnia 31. 12. 2015 r. komisja wydała 37 postanowień dotyczących wydania opinii na
sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
W sklepach - 15 postanowień, z podziałem na:
- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa 5 postanowień- powyżej 4,5 % do 18 % (z
wyjątkiem piwa) 5 postanowień, i tyle samo postanowień, powyżej 18 % zawartości
alkoholu.
W gastronomii wydano 7 postanowień, z podziałem na:
- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa 4 postanowienia,- powyżej 4,5 % do 18 % (z
wyjątkiem piwa) 1 postanowienie, i 2 postanowienia powyżej 18 % zawartości alkoholu.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono wybiórczą kontrolę 7 sklepów, w których
sprzedawane były napoje alkoholowe. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że w ramach pomocy społecznej
realizowano zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, takie jak:
Udzielanie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia dla osób potrzebujących, a także
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, wykonywanie pracy socjalnej
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dożywanie dzieci,
wykonywanie pracy socjalnej, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania, ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy
Społecznej, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenia
zdrowotne.
Aby ubiegać się o odpowiedni zasiłek należy spełnić określone kryteria.
Statystyka świadczeń przedstawia się następująco:
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Rodzaj świadczenia

Liczba
osób
Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej
5
Składki zdrowotne od zasiłków stałych
19
Zasiłki celowe i specjalne , w tym:
175
- na wydatki mieszkaniowe i remonty mieszkań
9
- na zakup obuwia, odzieży i podręczników
17
-opał
97
- leki i leczenia
26
- żywność i potrzeby bytowe
26
- schronienia
6
- zasiłki losowe
2
- zasiłki okresowe
255

Liczba
świadczeń
51
211
196
9
18
105
35
29
904
2
255

- zasiłki stałe

26

244

- usługi opiekuńcze

10

2863

Koszt
świadczeń
129 828,00
7 829,00
85 336,00
3 101,00
4550,00
56 622,00
11 596,00
9467,00
22 797,00
1700,00
97 336,00
Dotacja
87 043,00
93 114,00
Dotacja
74 100,00
33 211,00

Na zasiłki okresowe i stałe składają się następujące rodzaje świadczenia: zasiłki rodzinne,
dodatki z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka,
z tytułu wielodzietności, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, zapomoga tzw.
„becikowe”. Ponadto zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny
zasiłek
opiekuńczy
i
składki
emerytalnorentowe
oraz
zdrowotne.
Oczywiście uzyskanie każdego rodzaju zasiłku lub świadczenia jest obwarowane
konkretnymi wymogami, które muszą być spełnione w celu uzyskania ww.
Ośrodek Pomocy Społecznej uprawniony jest także do wydawania Karty Dużej Rodziny.
Wydano 268 kart dla 52 rodzin.
Radny Krzysztof Sójka zapytał gdzie można korzystać z Kart Dużej Rodziny, kierownik
OPS odpowiedziała, że w różnego rodzajach instytucjach kultury oraz wyznaczonych
sklepach w branży spożywczej np. Inter Marche .
Jednym z istotnych zadań realizowanych przez Ośrodek jest świadczenie usług w formie
pracy socjalnej rozumianej jako działalność skierowana na pomoc osobom lub rodzinom we
wzmocnieniu lub uzyskanej zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez
spełnienie odpowiednich ról społecznych oraz na tworzenie warunków sprzyjający temu
celowi. Działalność pracowników socjalnych skierowana jest w szczególności na osoby
samotne, chore niepełnosprawne, rodziny niepełne, wielodzietne, wykazujące bezradność
w szczególności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych . Uaktywnianie osób odbywa się
m. in. poprzez zawieranie kontaktów socjalnych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
komunikowanie się z otoczeniem i integracją ze środowiskiem. Uaktywnianie osób także
poprzez kierowanie do prac społecznie- użytecznych.
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Szczegółowe sprawozdanie z działalności stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia:
Protokół nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej z
2015 r. roku został przyjęty jednogłośnie w obecności 5 radnych.

dnia 4 grudnia

Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Brak.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano punkty porządku posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 12:15
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Danuta Biniasz- Celka

Marek Celka
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