Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej
i Rynku Pracy

Nr6/2021 w dniu 15-04-2021r.
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 17.55
Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

1

Iwona Tyll
- Przewodnicząca Komisji
Halina Sobota
- Wiceprzewodnicząca Komisji
Grzegorz Bałdyga
- Sekretarz Komisji

obecna

2
3

obecna
obecny
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Małgorzata Osuch

obecna

5

Tomasz Kranc

obecny

6

Robert Woźniak

obecny

7

Andrzej Banaszyński

obecny

8

Leszek Zdrzałka

obecny

9

Irena Szewczykowska

obecna

10

Bogdan Fleming

obecny

Nieobecni członkowie Komisji:
1. ---------------------------------------

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1.Edyta Owczarzak - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.
2.Barbara Senger- kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołańczy.
3.Eliza Nowak - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu.

1.

PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:

1.1.

Powitanie

1.2.

Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.

1.3.

Omówienie tematu posiedzenia

1.4.

Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski.

1.5.

Zakończenie posiedzenia.

2.

OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ
KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW.

3.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI.

Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca pani Iwona Tyll, która
powitała wszystkich członków komisji a następnie przedstawiła
porządek obrad, oraz temat dzisiejszego zdalnego posiedzenia
komisji.

Sprawozdanie z działalności PCPR w Wągrowcu
ocena działalności WTZ w Gołańczy i WTZ w Wągrowcu
Jako pierwsza swoją prezentację na temat WTZ w Wągrowcu
przedstawiła pani Eliza Nowak kierownik tejże placówki w
prezentacji pani kierownik omówiła ogólne informacje o palcówce jak
również o uczestnikach zajęć i kadrze pracowniczej oraz bazie
lokalowej. „Całe sprawozdanie ze względu na jego obszerność,
dostępna jest w formie elektronicznej w materiałach na najbliższą
sesję”
Następnie głos zabrała pani Beata Senger, kierownik WTZ w
Gołańczy i przedstawiła członkom komisji w formie prezentacji
sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej oraz wykorzystania
środków finansowych za rok 2020 WTZ w Gołańczy „ Ze względu
na bardzo obszerny materiał,całe sprawozdanie dostępne jest w
formie elektronicznej jako załącznik na najbliższą sesję” a to
niektóre ważne aspekty omawianego tematu;

Informacje ogólne dotyczące warsztatu terapii zajęciowej:
Data utworzenia Warsztatu: 3 PAŹDZIERNIK 2005r.
Nazwa wtz: WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ IM. JANA PAWŁA II
Siedziba wtz :ul. Karola Libelta 4, 62-130 Gołańcz (funkcjonowanie w Gołańczy od dnia 11
marca 2020r., poprzednia siedziba znajdowała się w Wapnie przy ul. Solnej 1/12)
adres e-mail: kierownik@wtzgolancz.pl
telefon: 67 2611 203
4.
Dni/godziny pracy wtz: zajęcia odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.
od 7.30 do 15.30.
5.
Dane osoby zarządzającej wtz: BARBARA SENGER
6.
Dane osoby prowadzącej księgowość wtz: RENATA RAKOWICZ
7.
Liczba uczestników – zgodnie z umową – 35
8.
Powierzchnia pomieszczeń zajmowanych przez WTZ: 407,85 m2. Budynek wyposażony w
podjazd do wózków inwalidzkich i windę. Zajmowane pomieszczenia znajdują się na parterze i I piętrze.
Konieczność wprowadzenia zmiany sposobu użytkowania budynku i dostosowania do wymogów ppoż.
9.
Rodzaj i ilość pomieszczeń przeznaczonych na działalność wtz:
Pracownie:
gastronomiczna (pracownia + magazyn produktów),
pracownia komputerowopoligraficzna, pracownia krawiecko-rękodzielnicza, pracownia stolarska, pracownia
ogrodniczo-wikliniarska,
pracownia
ceramiczno-artystyczna,
pracownia
gospodarczo-techniczna.
Stołówka
Sala rehabilitacyjna
3. Gabinet psychologa/opiekuna osoby niepełnosprawnej
4. Pomieszczenia biurowe: biuro kierownika, biuro księgowej,
5. Brudnik
6. Łazienka, WC- 3 pomieszczenia
10.
Możliwość korzystania z terenu przynależnego do użytkowanej nieruchomości - teren zielony.
11.
Środki transportu:
- samochód 21-osobowy, dostosowany do przewozu 19 osób niepełnosprawnych, w tym
2 na wózkach inwalidzkich,
- samochód 9-osobowy, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim.
1.
2.
3.

3.
FINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ROKU
2020:
Źródła finansowania działalności WTZ:
1. Środki PFRON - umowa nr OR.032.89.2012r. z dnia 21 maja 2012r. zawarta pomiędzy
Powiatem Wągrowieckim, a Stowarzyszeniem REHABILITACJA
Środki własne Powiatu - umowa nr OR 032.30.2020 z dnia 27 styczeń 2020r. zawarta
pomiędzy Powiatem Wągrowieckim, a Stowarzyszeniem REHABILITACJA
3. Inne:
środki pozyskane z Gminy Wapno, Gminy Damasławek i Gminy Wągrowiec,
przekazane przez Powiat Wągrowiecki, zgodnie z umową nr OR 032.30.2020 z dnia 27
styczeń 2020r
2.

Koszty działalności wtz w 2020 roku:

932.480 zł ( 100%)

- w tym środki PFRON wg algorytmu
ogółem)
- w tym środki Powiatu Wągrowieckiego
ogółem)
- w tym środki Gminy Damasławek
ogółem)
- w tym środki Gminy Wapno
ogółem)

717.360,00 zł (76,94 % kosztów
-

175.120,00 zł (18,78 % kosztów
17.000,00 zł (1,82 % kosztów
3.000,00 zł (0,32 % kosztów

- w tym środki Gminy Wągrowiec
ogółem)

-

20.000,00 zł (2,14 % kosztów

W 2020r. w WTZ realizowano prace remontowe w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami
III obszar F. Program był finansowany ze środków PFRON w wysokości 159.992,72 zł (poza planem finansowym)
oraz środków Powiatu Wągrowieckiego w wysokości 39.998,18 zł, co stanowiło wkład własny do projektu (w
planie finansowym WTZ pn. wydatek inwestycyjny - zał. nr 1). Termin realizacji programu, zgodnie z umową nr
WRR/1/2020 obejmuje okres od 02 października 2020r. do 8 maja 2021r.

Pan Starosta Tomasz Kranc na koniec prezentacji WTZ w Wapnie
dodał iż po wyremontowaniu obiektu, nie widać ubytku powierzchni
jaką posiadała placówka będąc w Wapnie a obiekt sprawia wrażenie
dobrze zorganizowanego miejsca a pani kierownik pogratulował
sprawnego prowadzenia placówki.
Następnie pani Edyta Owczarzak dyrektor PCPR w Wągrowcu
przedstawiła i omówiła;
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE ORAZ EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA
RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE WĄGROWIECKIM
OKRES SPRAWOZDAWCZY : ROK 2020
Ze względu na szeroki zakres działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu oraz obszerność i
szczegółowość prezentacji jaką przedstawiła pani dyrektor
przedstawię tylko spis treści a chętnych do szczegółowego
zapoznania się z całą prezentacją zapraszam do materiałów
sesyjnych w których prezentacja jest dostępna w formie
elektronicznej oraz papierowej
SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIA:
1. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1.1. Zadania wynikające z ustawy o pomocy
społecznej 1.2. Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 1.2.1.
Zadania PCPR 1.2.2. Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 1.3. Zadania wynikające z
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1.4. Zadania
wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2. Finansowanie zadań z zakresu
pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy oraz wspierania osób
niepełnosprawnych 2.1. Dochody budżetowe 2.2. Wydatki budżetowe 2.2.1. Wydatki budżetowe ( z
budżetu powiatu) 2.2.2. Wydatki budżetowe (dotacje) 2.2.3. Środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Wągrowcu w 2020 roku - schemat organizacyjny 3.1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności 3.2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 3.3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wągrowcu 3.3.1. Efekty pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 3.3.1.1. Rodziny zastępcze
zawodowe 3.3.1.2. Rodzinne domy dziecka 3.3.1.3. Rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione
z dzieckiem 3.3.1.4.Rodziny pomocowe 3.3.1.5. Osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad
dziećmi i pracach gospodarskich 3.3.1.6. Piecza zastępcza dla dzieci w ramach zawartych
porozumień z powiatami 3.3.1.7. Działania organizatorskie na rzecz rozwoju rodzicielstwa

zastępczego a. Fluktuacja rodzin i dzieci w poszczególnych gminach powiatu b. Zakres działań c.
Finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej 3.3.2. Dodatkowe działania podejmowane przez kadrę
PCPR na rzecz rodzinnej opieki zastępczej: 3.3.2.1. Dotacja celowa- rządowy program świadczenie
wychowawcze 3.3.2.2. Dotacja celowa – rządowy program „Dobry start” 3.3.2.3. Projekt „Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie Covid 19 3.3.2.4. Inne pozaustawowe formy
wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej 3.3.2.5. Poradnictwo psychologiczne dla osób związanych z
pieczą 3.3.2.6. Poradnictwo pedagogiczne dla osób związanych z pieczą 3.3.2.7. Inne- usługi 3.3.3.
Pomoc usamodzielnianym wychowankom 3.3.4. Organizowanie opieki zastępczej w instytucjonalnych
formach pieczy – POW Wągrowiec 3.3.4.1. W Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
w Wągrowcu 3.3.5. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 3.3.5.1. Dofinansowanie do
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych 3.3.5.2. Dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzętu rehabilitacyjnego, przedmioty ortopedyczne i pomocnicze 3.3.5.3.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 3.3.5 .4. Dofinansowanie
do turnusów rehabilitacyjnych 3.3.6. Rehabilitacja zawodowa i społeczna - warsztaty terapii zajęciowej
3.3.7. Programy celowe PFRON 3.3.7.1. Aktywny Samorząd 3.3.7.2. Program pomocy osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi 3.3.7.3. Program wyrównywania różnic między regionami III 3.3.8 Współpraca z
organizacjami pozarządowymi 3 3.3.9. Prowadzenie mieszkania chronionego 3.3.10. Realizacja celów
określonych w dokumentach strategicznych i programowych 3.3.11. Punkt informacyjny o prawach i
uprawnieniach mieszkańców powiatu 3.3.12. Całodobowe usługi opiekuńcze świadczone przez DPS
Srebrna Góra 3.3.13. Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem PCPR 3.3.14. Mierniki
jakości realizowanych przez jednostki zadań 3.3.15. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej , pieczy
zastępczej oraz wspierania osób niepełnosprawnych w Powiecie Wągrowieckim

Na koniec pani przewodnicząca komisji podziękowała pani dyrektor
za przygotowanie obszernego sprawozdania i jego omówienie z
racji dużego zakresu działalności PCPRu oraz wyraziła zadowolenie
iż mimo trwającej pandemii i trudnych warunków pracy działalność
na rzecz osób potrzebujących jest prowadzona bez zastrzeżeń.
Na koniec głos zabrał pan Starosta Tomasz Kranc i omówił zmiany
jakie nastąpiły w naszym szpitalu w związku z decyzją pana
Wojewody oraz omówił kwestię dodatkowych punktów szczepień na
terenie naszego powiatu tj. Dom Kultury w Wągrowcu oraz
przychodnia lekarska w Niemczynie. Szczepienie wykonuje w tych
punktach firma Obst

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.
4.1 Zapytania

4.2 Opinie

4.3 Stanowiska.

Członkowie Komisji przyjęli protokoły z poprzednich posiedzeń
komisji
4.4 Wnioski

5.

ZAKOŃCZENIE.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Zdrowia Polityki
Społecznej i Rynku Pracy.

Protokołował / Protokołowała:
Grzegorz Bałdyga

Przewodnicząca Komisji:
Iwona Tyll

