Protokół posiedzenia Komisji Finansów, Obszarów
Wiejskich i Strategii Powiatu
Nr 8 /2007 w dniu 13 kwietnia 2007r.
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14:00 zakończono o godz. 16.00

Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

Sławomir Maciaszek
- Przewodniczący Komisji
Jerzy Springer
- Wiceprzewodniczący Komisji
Irena Wojewódzka - Kucz
- Sekretarz Komisji

1.
2.
3.
4.

Obecny
Obecny
Obecna

Józef Sulikowski

Obecny

5.

Andrzej Zając

Obecny

6.

Andrzej Wieczorek

Obecny

7.

Ewertowski Wiesław

8.

Grzegorz Owczarzak

9.

Jerzy Piasecki

10.

Andrzej Bielecki

Nieobecny
Obecny
Obecny
Obecny

Nieobecni członkowie Komisji:
1. Wiesław Ewertowski

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Bożena Pezacka /Główna Księgowa DPS/

1.

PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Informacja nt. funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb spo łecznych przez Dom
Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
3. Zakończenie posiedzenia Komisji.

2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ
KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW.
Nie odnotowano.
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3.SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
(komisja wyjazdowa). Posiedzeniu dwóch połączonych komisji resortowych (Komisji
Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy oraz Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i
Strategii Rozwoju Powiatu) - po uzgodnieniu przewodniczących Komisji - przewodniczyła
Irena Wojewódzka-Kucz /przewodnicząca Komisji Zdrowia/, a protokołował Sławomir
Maciaszek /przewodniczący Komisji Finansów/. Podczas posiedzenia obecnych było 5
członków Komisji Zdrowia oraz 9 członków Komisji Finansów. Rolę gospodarza DPS i
sprawozdawcy, pod nieobecność Dyrektora pełniła Główna Księgowa Bożena Pezacka.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu /załącznik nr 1/.
2. Informacja nt. funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb spo łecznych przez Domu
Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
Informacje dotyczące funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb społecznych przez DPS w
Srebrnej Górze omówiła Główna Księgowa tej placówki Bożena Pezacka. Omówiła ona
zagadnienia związane z:
• zaspokojeniem potrzeb społecznych przez DPS (rodzaje świadczonych usług,
opisy budynków i pomieszczeń wykorzystywanych przez DPS, rodzaje zajęć
opiekuńczo – terapeutycznych i rehabilitacyjnych, a także imprez kulturalno –
oświatowych);
• funkcjonowaniem DPS (zasady finansowania, program naprawczy, dokonana i
prognozowana realizacja zadań z zakresu standaryzacji)
• informacją z wykonania budżetu w Domu Pomocy Społecznej za I kwartał 2007r.
Informacje przedstawione członkom komisji przez Bożenę Pezacką stanowią załącznik nr 2
do protokołu.
Po przedstawieniu informacji rozpoczęto dyskusję nad tematem. Irena WojewódzkaKucz zapytała o rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego zakupionego do DPS. B.Pezacka nie
potrafiła określić jaki dokładnie sprzęt został zakupiony i zapewniła, że radnej dostarczona
zostanie pełna informacja na ten temat. Sławomir Maciaszek oraz Wojciech Ćwik pytali o
szczegóły przeprowadzonych do tej pory
zadań z zakresu standaryzacji (system
przyzywowo – alarmowy we wszystkich budynkach, system przeciwpożarowy na oddziale
osób leżących, modernizacja łazienki i pomieszczenia pralni -suszarni , dokumentacja
projektowa na instalację 2 wind). Montaż jednej z wind przewiduję się w 2007 roku
(budynek nr 2 - dla osób leżących). Druga planowana jest na 2008 rok. W budynku
głównym przewiduje się natomiast montaż platformy. Na zadania zaplanowane w 2007
roku (wykonanie systemu przeciwpożarowego w budynku nr 1 oraz montaż windy w
budynku nr 2) możliwe jest otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości
50% kosztów zadania.
G.Owczarzak zauważył że wydatków z montażem windy nie ma w budżecie na 2007 rok.
Główna Księgowa DPS odpowiedziała, że ta możliwość dofinansowania pojawiła się
niedawno. 50% można pozyskać od Wojewody, a reszta stanowić będzie wkład własny
DPS oraz dofinansowanie z Powiatu. Radnych zastanowiła sprawa wkładu własnego DPS
– czy można wieść środki z wpłat pensjonariuszy jako wkład własny na inwestycje (montaż
windy).
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Główna Księgowa DPS poinformowała radnych, że odpłatność za pobyt w placówce
pokrywa w części sam podopieczny (70% emerytury lub renty) oraz bud żet państwa lub
gmina z której pochodzi podopieczny.
Radna Wojewódzka – Kucz zapytała o wsparcie PUP Wągrowiec w funkcjonowaniu
placówki. Księgowa DPS wskazała na dużą pomoc Urzędu Pracy w Wągrowcu – w DPS są
organizowane prace interwencyjne oraz sta że zawodowe dla bezrobotnych, którzy bardzo
pomagają w opiece nad pensjonariuszami Domu. Jedna osoba odbywa w DPS służbę
zastępczą. W 2007 roku przewiduje się podwyżki dla pracowników DPS – wzrost o stopień
inflacji.
Andrzej Zając spytał o finansowanie i potrzeby DPS. Bożena Pezacka odpowiedziała, że w
2006 roku wystąpiło niedofinansowanie. Obecnie nie ma problemów – nie brakuje
pieniędzy na bieżące wydatki – na koszty stałe utrzymania oraz drobne remonty. Główne
potrzeby dotyczą montażu wind, likwidacji barier architektonicznych, wymiany okien oraz
remontu dachu.
Grzegorz Owczarzak zapytał o sprawy własnościowe budynków DPS. Józef Sulikowski
wyjaśnił, że w 2004 roku spadkobiercy majątku ze Srebrnej Góry chcieli odzyskać obiekty
DPS, jednak decyzją Wojewody Wielkopolskiego obiekty na własność otrzymał Powiat
Wągrowiecki. Spadkobiercy odwołują się od tej decyzji. Według radnego Jerzego
Springera spadkobiercy ci chcą wyłudzić majątek, ale nie mają do tego podstaw prawnych.
O godzinie 15.00 obrady opuszcza radny K.Migasiewicz.
Dalszy ciąg dyskusji dotyczył umiejscowienia DPS w Srebrnej Górze – jej zalet i wad dla
mieszkańców – pensjonariuszy.
Radny Owczarzak poprosił o wyjaśnienie pojęcia standaryzacji DPS i konkretnych zadań
jej dotyczących. Bożena Pezacka poinformowała, że standaryzację określają zapisy
Ustawy o pomocy społecznej. Na podstawie przepisów opracowany został program
naprawczy powiązany z programami wojewódzkimi oraz symulacją kosztów.
Do zadań standaryzacyjnych zalicza się: montaż wind, systemy przeciwpożarowe, systemy
przywoławcze, likwidacja barier architektonicznych, łazienki, dach, okna, platforma do
pałacu. Koszt oscyluje wokół 2,5 – 3 mln złotych. Część z tych zadań zostało już
wykonanych, a część planuje się do realizacji na najbliższe lata. Radny Springer zauważył,
że pocieszające jest to, że na standaryzację będą prawdopodobnie płynęły środki
wojewódzkie – gdyż coraz częściej się o tym mówi.
Ostatecznie radni w toku dyskusji doszli do zdania, iż w najbliższych latach wzrośnie rola
takich jednostek jak DPS.
3. Zakończenie posiedzenia Komisji
Przed zakończeniem obrad Sławomir Maciaszek rozdał zainteresowanym radnym pisemną
odpowiedź Zarządu Powiatu na wniosek Komisji Finansów dotyczący podjętych kroków
prawnych i możliwościach naprawienia szkody w kosztorysie drogi w Wapnie wraz z
wypracowaną opinią prawną. Ponadto przewodniczący Komisji Finansów zaproponował
przeniesienie tematu posiedzenia Promocja Powiatu Wągrowieckiego i jej rola w Strategii
Powiatu Wągrowieckiego na miesiąc maj 2007. Powodem przełożenia tego tematu na maj
jest potrzeba wnikliwej dyskusji nad wykonaniem budżetu za 2006 rok oraz za I kwartał
2007r. na posiedzeniu kwietniowym. Radni Komisji Finansów jednogłośnie zaakceptowali
taką propozycję. Posiedzenie zakończyło się przeglądem budynków, sal, oraz otoczenia
samego Domu Pomocy Społecznej o godzinie 16.00.
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5. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI
5.1 Zapytania
Zapytania odnotowano w Sprawozdaniu z przebiegu dyskusji.
5.2 Opinie
Nie odnotowano.
5.3 Stanowiska
Nie odnotowano.
5.4 Wnioski
Nie odnotowano.

Sekretarz Komisji:

Przewodniczacy Komisji:

__________________________

____________________________

/ Irena Wojewódzka-Kucz /

/ Sławomir Maciaszek /
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