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O.  0012.3.22.2014  

 

PROTOKÓŁ  NR 22 /2014 

z  posiedzenia  Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.      

odbytego w dniu  13 lutego 2014 roku  w godz. 9,00 -11.30. 

 

W Komisji uczestniczyło 6 radnych  - lista obecności, stanowi załącznik  do niniejszego 

protokołu. 

Nieobecni usprawiedliwieni – Radny Leszek Kaczmarek,  Radny Sławomir Przybylski. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak, 

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Paweł Walkowiak, 

- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Róża Jędrzejczak 

 

ad.1. Przewodniczący Komisji Radny Maciej Lewandowski otwierając  posiedzenie   

powitał członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdził, że na sali jest  obecnych 6 radnych,  zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenie, do którego nie 

wniesiono uwag. 

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Zasady przyznawania pomocy finansowo-materialnej  podopiecznym Ośrodka Pomocy  

   Społecznej w Książu Wlkp., przepisy prawne, procedury przyznawania  pomocy.   

   Przyjęcie sprawozdania  z wykonania  tych zadań za 2013 rok. 

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4.Wolne głosy i informacje. 

 

Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

ad.2. Zasady przyznawania pomocy finansowo-materialnej  podopiecznym Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., przepisy prawne, procedury przyznawania  

pomocy.  Przyjęcie sprawozdania  z wykonania  tych zadań za 2013 rok. 
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Działalność  Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. przedstawiła Pani Róża 

Jędrzejczak  - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.   

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pani Róża Jędrzejczak na bieżąco udzielała wyjaśnień radnym na zadawane pytania dotyczące 

sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 

Radny Maciej Lewandowski –  kiedy wypłacany jest zasiłek stały a kiedy zasiłek okresowy. 

Pani Róża Jędrzejczak  jeśli osoba ubiega się o pomoc finansową, to w pierwszej kolejności 

wypłacamy zasiłek okresowy, który  jest refundowany przez państwo, zaś zasiłek stały  jako 

zadanie własne wypłacane jest z naszego budżetu. 

Radny Maciej Lewandowski   zgodnie z art. 17 ustawy  OPS powinny pomagać osobom 

bezrobotnym   w poszukiwaniu pracy,  jak ta sprawa wygląda u nas. 

Róża Jędrzejczak współpracujemy z PUP w Śremie jak również z pracodawcami   

w poszukiwaniu pracy, na bieżąco działamy a jeśli sytuacja bezrobocia się przedłuża 

wypłacamy zasiłek. 

Radny Maciej Lewandowski  czy zgłaszają się do OPS osoby, które są bezrobotne  

z wnioskiem o wypłacenie zasiłku  celowego np.  na zakup opału, czy  nie można im wskazać 

jakieś konkretnej pracy polegającej na wycince zakrzaczonej drogi. Taka sytuacja była 

 w Gogolewie, PZD wycinał drzewa przy drodze, znalazły się osoby, które uporządkowały 

teren po wycince ,  w zamian zabrali drzewo na opał. 

Radny Paweł Walkowiak – Dyrektor  PZD  w Śremie, wycinając drzewa w Gogolewie sam 

zaproponował , aby ktoś zabrał drzewo i gałęzie w zamian za posprzątanie terenu. Duża ilość 

bezrobotnych chce pracować i szukają pracy,  ale jest też duża ilość,  która żadnej pracy się 

nie podejmie, za kilka lat nie będą mieli żadnych  świadczeń i wrócą do OPS o pomoc. 

Radny Maciej Lewandowski   jak wygląda sprawa dotycząca  funkcjonowania asystenta 

rodzinnego, ile rodzin skorzystało z jego pomocy. 

Pani Róża Jędrzejczak w  roku 2013r.  kontynuowano  zatrudnienie asystenta  rodziny – etat 

został sfinansowany ze środków unijnych w ramach realizowanego projektu „Barwny 

horyzont”. Asystent rodziny w roku 2013 r. pracował z 7 rodzinami. Rodziny te były 

jednocześnie uczestnikami projektu w ramach, których brały udział w kursach m.in. z zakresu 

Zarządzanie budżetem domowym, gospodyni i pomoc domowa oraz warsztatach z zakresu 

profilaktyki zdrowotnej i warsztatach psychologicznych. 

Asystent pomagał rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych  

i wychowawczych. Udzielał pomocy w prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
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pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej oraz  

w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Asystent rodziny współpracował z pedagogami 

szkolnymi, wychowawcami ,sądem i kuratorami, policją oraz z pracownikami socjalnymi. 

W ramach realizacji zadań dotyczących pieczy zastępczej zgodnie z ustawą dwójka dzieci  

z terenu gminy Książ Wlkp. trafiła w roku 2013 do rodzin zastępczych. W sumie opłacano 

pobyt trójki dzieci w pieczy zastępczej.   Koszty pobytu dzieci  wyniosły 3 127,0 zł co 

stanowi 10% całości kosztów pobytu dzieci w placówkach. W drugim roku pobytu dziecka 

 w pieczy zastępczej koszty dla gminy wynoszą 30% a w trzecim roku 50% ogółu kosztów. 

Radna Antonina Jankowiak  jaki jest koszt noclegu w Nochowie. 

Pani Róża Jędrzejczak odpowiedziała  koszt noclegu w noclegowni w Nochowie wynosi 20 zł 

za dobę plus wyżywienie . 

Radny Marek Mostowski  działają wolontariusze  w ramach działalności OPS. 

Pani Róża Jędrzejczak tak działają wolontariusze, które pomagają 7 osobom  w ramach  tzw. 

pomocy sąsiedzkiej. 

Radny Maciej Lewandowski  bardzo duże koszty ponosimy za umieszczanie podopiecznych 

w Domach Pomocy Społecznej. 

Pani Róża Jędrzejczak  -  nasz Ośrodek ponosi  koszty umieszczenia osób w DPS w ramach 

zawartego porozumienia , koszt miesięczny jednej osoby wynos 3300 złotych od osoby, 

mamy 5 osób które przebywają w tych ośrodkach.  Jeśli  ta osoba ma rentę lub emeryturę to 

70 %  ich środków jest potrącane. 

Radny Maciej Lewandowski  jaka jest różnica pomiędzy zasiłkiem celowym a zasiłkiem 

specjalnym.  

Pani Róża Jędrzejczak  przy przyznawaniu zasiłku celowego bierzemy pod uwagę kryterium 

dochodowe rodziny lub osoby, zaś zasiłek  specjalny przyznawany jest wtedy  gdy  osoba  nie 

spełnia kryterium dochodowego. 

Radny Maciej Lewandowski   proszę  o  wyjaśnienie zadań dot. usług opiekuńczych. 

Pani Róża Jędrzejczak  co roku ogłaszamy konkurs na wykonywanie usług opiekuńczych. 

Wybrane osoby opiekują się podopiecznymi  od 2 – 4 godzin dziennie, pomagają im w 

zakupach innych czynnościach życiowych. 

Radny Maciej Lewandowski   w ramach projektu  unijnego są przeprowadzane kursy dla osób 

bezrobotnych jak to wygląda u nas, ile osób znalazło pracę.  

Pani Róża Jędrzejczak w ubiegłym roku zorganizowano ; 
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- udział w warsztatach psychologicznych (16 osób, 52 godz., w tym 2 godz. indywidualnych    

  konsultacji), 

- udział w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego (16 osób, 52 godz., w tym 2 godz.  

  indywidualnych konsultacji), 

- udział w warsztatach z zakresu profilaktyki zdrowotnej i wizażu pn. „Akademia zdrowia 

   i urody”  (14 osób, 16 godz.), 

- udział w kursie prawa jazdy kat. B (7 osób), 

- udział w warsztacie pn. „ABC zarządzania budżetem domowym” (6 osób, 6 godz.), 

- udział w kursie spawania metodą MAG (2 osoby, 120 godz.), 

- udział w kursie obsługi wózka jezdniowego (2 osoby, 30 godz.),  

- udział w egzaminie weryfikacyjnym spawania metodą MAG (1 osoby), 

- udział w kursie bukieciarstwa (5 osób, 50 godz.), 

- udział w kursie obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych (6 osób, 25 godz.).  

 

2 osoby po kursie widłowym znalazły pracę i jedna po kursie bukieciarstwa 

Radny Maciej Lewandowski   szykują się nowe rozdania środków unijnych , czy OPS 

zamierza składać  wnioski, szczególny nacisk  powinien być kładziony na zatrudnienie 

psychologa, który będzie pracował z bezrobotnymi oraz nacisk na doskonalenie zawodowe. 

Pani Róża Jędrzejczak corocznie składamy  wnioski   o dofinansowanie w różnych 

dziedzinach, obecnie składamy wniosek o zatrudnienie asystenta rodzinnego w ramach 

projektu  „ Barwny Horyzont”. W ramach  tego projektu przewidziana jest realizacja  tych 

zagadnień. 

Złożoną informację komisja przyjęła bez uwag. 

 

ad.5. Protokół nr 21/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

 

 

ad.6.Wolne głosy i informacje.    
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Radny Marek Mostowski  w związku z błędną interpretacją  mojej wypowiedzi  w dniu  

3 grudnia 2013 roku na posiedzeniu Komisji Społeczno Gospodarczej  Rady Miejskiej  

w Książu Wlkp.  chciałbym złożyć stosowne oświadczenie ; 

1. Nie jestem i nigdy nie byłem przeciwny budowy  sali gimnastycznej w naszym mieście 

i gminie,  osobiście odbyłem rozmowę z której wynikało, że taka sala będzie  

w przyszłości budowana. Słowa użyte przez mnie na komisji były podyktowane w 

kontekście  naszego  przyszłego budżetu , a nie  do budowy sali gimnastycznej. 

2. Głosowałem również za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Książ Wlkp.  tereny ul. Dębniackiej w Książu Wlkp. które są przeznaczone pod sport  

i rekreację. 

3. Nigdy nie dokonywałem oceny pracy innych nauczycieli WF w naszej szkole czy 

gimnazjum, gdyż  nie do mnie należy ocena pracy. Ocenę pracy nauczyciela zgodnie  

z przepisami o systemie oświaty dokonuje Dyrektor Szkoły. 

4. Nigdy nie używałem sformułowań , że nauczyciele wykonują swoją pracę nierzetelnie, 

gdyż  sformułowanie to dotyczyło by również mnie , jako długoletniego nauczyciela . 

5.  Nauczyciele wychowania fizycznego w naszej szkole a jest ich sześciu są 

nauczycielami dyplomowanymi , są jednymi z lepiej  wykształconych nauczycieli.  

Nauczyciele  WF wykonują wiele zajęć nieodpłatnie w czasie ferii, zawodów 

sportowych czy kolonii letnich, a  sukcesy w zakresie sportu są  bardzo widoczne. 

 

Radny Antonina Jankowiak – byłam na wszystkich posiedzeniach komisji i nic złego 

o nauczycielach  nie słyszałem. 

Radny Maciej Lewandowski  na posiedzeniu Komisji Społeczno- Gospodarczej  nie było 

tematu budowy lub nie budowy sali gimnastycznej, nie padły takie słowa jest to wypowiedź 

wyciągnięte z kontekstu, zły przekaz i interpretacja wypowiedzi. 

Radny  Ryszard Szymański -  ktoś przekręcił Pana wypowiedź, wyrwane z kontekstu. 

Radny Jacek Mądry  padła wypowiedź na naszej komisji, że jeśli warunki pogodowe są dobre 

to nie ma problemu z lekcją WF na dworze, gorzej jest jak  jest bardzo zimno i pada deszcz. 

Radna Antonina Jankowiak   w naszej Gminie mamy młodą dziewczynę , które osiąga duże 

sukcesy w karate. Czy jest możliwość, aby jej pomoc, ma wyjechać na zawody do Włoch, 

rodziców nie stać na jej wyjazd, szkoda jej talentu. 
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Radny Marek Mostowski  rozmawiałem osobiście z matką tej dziewczyny  na ten temat, nie  

mamy uchwalonych czy wprowadzonych stypendiów sportowych dla uzdolnionych 

sportowców , czy też uzdolnionych dzieci w innym zakresie. 

Radny Maciej Lewandowski  jeśli dziewczyna ma osiągnięcia w sporcie to po pierwsze 

rodzice powinni ją wspierać duchowo i finansowo, później szkoła do której uczęszcza a na 

końcu Klub Sportowy, który się  nią zajmie. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

Zdzisława Wilak                                                                           Maciej Lewandowski  

 


