
Protokół Nr 20/14 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 24 października 2014 r. 

 

 

Kolejne posiedzenie komisji otworzył Pan Waldemar Semaszczuk – Przewodniczący 

Komisji, który powitał radnych i zaproszonych gości. W dalszej kolejności stwierdził kworum 

niezbędne do obradowania i przedstawił zaplanowany porządek obrad, który przedstawia się 

następująco: 

 

1. Zapoznanie się z rozdysponowaniem środków GOPS dla podopiecznych oraz stan 

przygotowania do zimy.  

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłaszano uwag. Następnie Przewodniczący 

Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu z poprzedniego posiedzenia. Dodał, 

że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu, poza tym oznajmił, iż jest 

możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

przewodniczący komisji zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1. 

W pierwszym punkcie obrad głos zabrała Pani Katarzyna Frąckiewicz – Kierownik GOPS, 

która poinformowała, że tegoroczny rok jest rokiem trudniejszym od poprzedniego pod 

względem finansowym, gdyż budżet GOPS-u jest dodatkowo obciążony comiesięczną 

pomocą dla czworaczków, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Kontynuując Pani Frąckiewicz 

poinformowała, że w tym roku GOPS rozdysponował już 67 tys. zł. W ramach tych funduszy 

na zasiłki okresowe wydatkowano ok. 18 tys. zł ( z tego większość pokrywa budżet państwa), 

na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych wydano 260 tys. zł (dotacja), które pobiera 71 

osób. Poza tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obciążony jest kosztami pobytu 

naszych mieszkańców (7 osób) w całodobowych domach opieki społecznej. Kontynuując 

Pani Frąckiewicz oznajmiła, że na ten cel zostało wydatkowane już 130 tys. zł. W tym 

temacie Pani Kierownik poinformowała radnych, że gmina nie posiada instrumentów 

prawnych, aby móc np. sprzedać majątek osoby przebywającej w DPS, tym samym 

zmniejszając obciążenie finansowe spoczywające na gminie. Kontynuując Pani Frąckiewicz 

oznajmiła, że ośrodek stara się, aby osoby chore bądź samotne umieszczać w DPS 

w ostateczności, dlatego świadczy np. usługi opiekuńcze. 

Kolejnym, sporym wyzwaniem dla GOPS jest współuczestniczenie w kosztach utrzymania 

dzieci przekazanych do rodzin zastępczych, gdzie w I roku budżet gminy pokrywa 10% 

kosztów utrzymania, w II roku – 30%, a latach kolejnych – 50%. Kontynuując temat Pani 

Kierownik poinformowała, że również na tej –płaszczyźnie działania GOPS wspierane są 

poprzez zatrudnienie 2 asystentów rodziny, którzy czuwają nad prawidłowym rozwojem 

rodzin trudnych. 

 

 

 

 

 



Ad. 2. 

W tym punkcie obrad głos zabrał radny Polak, który pytał o wsparcie materiałowe dla 

najbardziej potrzebujących na zimę - w postaci opału. 

Pani Kierownik odpowiedziała, że sytuacja finansowa jest trudna i dlatego najbardziej 

potrzebujący zostaną wsparci 200 kg węgla, dodała, że w przypadku wolnych środków 

finansowych w miesiącu grudniu kolejna pula węgla zostanie rozdysponowana. 

Kolejno głos zabrała radna Mamzer, która pytała o zasady dofinansowania dla uczestników 

szkoleń. 

Pani Frąckiewicz odpowiedziała, że osoby objęte szkoleniami dostają wsparcie w kwocie 

od 200 zł do 500 zł. Wysokość dofinansowania, które traktowane jest jak zasiłek celowy, 

uzależniona jest od sytuacji życiowej podopiecznego, chęci współpracy czy innych 

czynników.  

 

W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia Pan Waldemar Semaszczuk zamknął 

obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna 


