OAB.AM 0052 –2/07

Protokół Nr 2/07 z posiedzenia
Komisji Budżetu i Gospodarki,
które odbyło się w dniu 21 lutego 2007 r.
w Starostwie Powiatowym w Łobzie,
ul. Konopnickiej 41
Rozpoczęcie obrad godz. 12,00
Zakończenie obrad godz. 14,15

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji pan
Zdzisław Trojga. Powitał Członków Komisji oraz wszystkie osoby przybyłe
na posiedzenie. Na podstawie list obecności stwierdził quorum.
2. Ustalenie proponowanego porządku obrad
1.
2.
3.
4.

5

6
7.

Planowany porządek obrad:
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Ustalenie porządku posiedzenia
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przyjęcie sprawozdań i informacji:
4.1 z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Łobzie w 2006 r.
4.2
z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w
2006 roku
4.3
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie w 2006
r.: informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie łobeskim
Zaopiniowanie projektów uchwał:
5.1
w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
5.2
w sprawie powołania delegata Powiatu Łobeskiego do Stowarzyszenia „Związek Powiatów Polskich”
5.3 zmieniająca Uchwałę nr XL/244/06 Rady Powiatu w Łobzie
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łobzie
5.4 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
5.5 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2007 rok
Wnioski i oświadczenia
Zamknięcie obrad

Komisja pozytywnie przyjęła porządek posiedzenia.
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3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Komisja jednogłośnie przyjęła przedłożony protokół.
4. Przyjęcie sprawozdań i informacji:
4.1 z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Łobzie w 2006 r.
Zdzisław Trojga poprosił dyrektor PCPR o krótkie przedstawienie informacji.
Katarzyna Błaszczyk zgłosiła autopoprawki do przedłożonej informacji.
Następnie poinformowała, że PCPR jest jednostką powiatu realizującą zadania własne jak i z zakresu administracji rządowej. PCPR tworzy siedmiu
pracowników. Sprawozdanie jest swoistą analizą ilościową. Każda ze
spraw jest priorytetowa. Dodała, że PCPR stara się radzić z problemami.
Dodała, że jest bardzo mały budżet na rehabilitację. PCPR zajmuje się pomocą w sprawie rodzin zastępczych. Poinformowała, że PCPR postawił
sobie nowy cel – utworzenie chociaż jednego mieszkania chronionego w
powiecie, aby osoba, która opuszcza dom dziecka miała się gdzie zatrzymać do czasu zapewnienia przez gminę lokum dla tego wychowanka. Kolejne działanie, którym zajmuje się PCPR to usamodzielnienia. Dzieci, które opuszczają dom dziecka nie zawsze są przygotowane do problemów,
które na nich czekają. Odnośnie działań dotyczących umieszczania dzieci
w Domu Dziecka w Zajezierzu, to w sytuacji gdy sąd wydaje wyrok o
umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, to taki wyrok jest wykonywany przez PCPR. Dodała, że coraz częściej i w większym
stopniu są prowadzone działania, aby jak najmniejsza liczba dzieci z powiatu łobeskiego była umieszczana w domach dziecka. W 2005 r. na wniosek PCPR podjęto działania, aby przekształcić Dom Dziecka w Zajezierzu
na placówkę wielofunkcyjną i można już umieszczać dzieci od 6 tygodnia
życia. Odnośnie działań PCPR dotyczących Domu Pomocy Społecznej w
Resku powiedziała, że do Centrum wpływają dokumenty z gmin, które są
zainteresowane umieszczeniem swojego mieszkańca w DPS w Resku.
DPS to placówka, w której mieszka 140 mężczyzn. Placówka jest w trakcie
dochodzenia do standardów. Obecnie 4 osoby oczekują na przyjęcie do
DPS w Resku. Zadania dotyczące rehabilitacji społecznej realizowane są
w oparciu o środki PFRON. Rehabilitacja zawodowa jest realizowana
przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie. W zakresie interwencji kryzysowej powiedziała, że te działania dotyczą wszystkich traumatycznych wydarzeń, które mogą pojawić się w życiu człowieka. W 2002 r. utworzony został punkt interwencji kryzysowej przy PCPR w Łobzie. W 2003 r. po raz
pierwszy skorzystano z poradnictwa psychologicznego, zatrudniono psy-
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chologa panią Jagiełkę. Od 2006 r. zatrudniony został mediator. Każda z
tych spraw jest indywidualna i bardzo trudna. dokumentacja dotycząca interwencji kryzysowej jest tajna, nie są w niej umieszczane dane osobowe.
Są to materiały wykorzystywane w sprawach prowadzonych przez policję,
sąd i prokuraturę. Kolejnym działaniem, którym zajmuje się PCPR jest wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego. Te działania podjęto w 2003 r.
Zdzisław Trojga zapytał, czy rodziny zastępcze są spokrewnione z dzieckiem.
Katarzyna Błaszczyk powiedziała, ze dla ok. 80% dzieci rodzinę zastępczą
tworzy ktoś z rodziny dziecka. Bardzo często rodzinę zastępczą stanowią
babcie, ciocie.
Ryszard Sola zapyta, na co były przeznaczane pieniądze pozyskane poprzez programy.
Katarzyna Błaszczyk powiedziała, że te środki zostały przeznaczone na
warsztaty, szkolenia, poradnictwo mediatora, psychologa, doradcy społecznego. Są to działania z obszaru usamodzielnienia i przeciwdziałania
przemocy.
Zdzisław Trojga zapytał o bariery techniczne. Zwrócił uwagę, że w informacji jest wymieniony montaż instalacji i ogrzewania.
Katarzyna Błaszczyk powiedziała, że jest osoba niepełnosprawna, która
ogrzewała 3 – pokojowe mieszkanie piecami kaflowymi. Ta osoba ma dysfunkcje ruchowe, w związku z czym zamontowano centralne ogrzewanie.
Ryszard Sola powiedział, że w Domu Dziecka są osoby spoza powiatu.
Zapytał, czy jest w nim miejsce, aby umieścić dzieci z powiatu łobeskiego.
Katarzyna Błaszczyk potwierdziła.
Ryszard Sola zapytał o stan zatrudnienia w PCPR.
Katarzyna Błaszczyk powiedziała, że w PCPR jest zatrudnionych 7 osób i
taka ilość pracowników pozwala na realizację programów. Dodała, że
kształt tegorocznego budżetu jest korzystny dla PCPR.
Antoni Gutkowski powiedział, że życzyłby sobie, aby wszystkie jednostki
organizacyjne Starostwa potrafiły zdobywać dodatkowe środki, ponieważ
bez nich byłoby znacznie trudniej. Pani Błaszczyk jest osobą, która potrafi
zdobyć te środki. Dzięki jej pracy powstał CIS. Dodał, że je jest to wzór dyrektora.
Katarzyna Błaszczyk podziękowała za słowa uznania. Zaprosiła członków Komisji do zorganizowania posiedzenia w PCPR. Dodała, że wszelkie
działania PCPR są działaniami zmierzającymi w celu oszczędności budżetu powiatu.
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.
4.2

z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w
2006 roku
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Wiesław Mały omówił sprawozdanie.
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.
4.3

z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie w 2006
r.: informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie łobeskim

Jarosław Namaczyński przedstawił informację.
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał:
5.1

w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
5.2

w sprawie powołania delegata Powiatu Łobeskiego do Stowarzyszenia „Związek Powiatów Polskich”

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
5.3

zmieniająca Uchwałę nr XL/244/06 Rady Powiatu w Łobzie
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łobzie

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
5.4

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
5.5

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2007 rok

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
6. Wnioski i oświadczenia
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W związku z niezgłoszeniem wniosków i oświadczeń, Przewodniczący Komisji zamknął obrady nad tym punktem.
7. Zamknięcie posiedzenia
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła:
Agnieszka Maśnik
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