Protokół Nr 5/11 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się w dniu 30 listopada 2011 r.
w Starostwie Powiatowym w Łobzie,
ul. Konopnickiej 41
Rozpoczęcie obrad godz. 14,00
Zakończenie obrad godz. 15,50
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji pan Ryszard Sarna.
Powitał Członków Komisji oraz wszystkie osoby przybyłe na posiedzenie. Na podstawie list
obecności stwierdził quorum.
2. Ustalenie proponowanego porządku obrad
Planowany porządek obrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Informacja o współpracy Powiatu Łobeskiego z organizacjami pozarządowymi za
okres 1.01.2010 r. do chwili obecnej.
Przedstawienie propozycji realizacji zadań polityki społecznej w roku 2012
i kolejnych latach bieżącej kadencji.
Zapoznanie się z projektem budżetu powiatu na 2012 rok.
Wypracowanie planu pracy Komisji na 2012 rok.
Wnioski i oświadczenia.
Zamknięcie obrad.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.
3.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
4.

Informacja o współpracy Powiatu Łobeskiego z organizacjami pozarządowymi za okres
1.01.2010 r. do chwili obecnej.

Wiesław Mały przedstawił informację.
Komisja po omówieniu informacji zaopiniowała ją pozytywnie.

5.

Przedstawienie propozycji realizacji zadań polityki społecznej w roku 2012 i
kolejnych latach bieżącej kadencji.

Ryszard Sarna powiedział, ze na jednym z posiedzeń Komisji było mówione, że PCPR, PUP
i CIS będą realizować zadania ekonomii społecznej. Przedstawił informację ze spotkania, w
którym uczestniczył z trzema organizacjami, które mogłyby realizować takie zadania na
naszym terenie. Aby realizować te przedsięwzięcia trzeba sobie określić tematy, hasła, np.
astronomia – sięgamy gwiazd – dyrektor PUP ma wizję zakupu teleskopu w Tarnowie i
stworzenia tam centrum astronomicznego; wioski tematyczne. Do tych przedsięwzięć trzeba
znaleźć partnerów w gminach. Spółdzielnie socjalne powinny świadczyć usługi w zakresie
pomocy w pracach gospodarstwa domowych, pomocy dzieciom, usług remontowych. Aby te
przedsięwzięcie udało się zrealizować, musimy przygotować się do pisania projektów na
pozyskanie środków do realizacji. Rozpoczęcie realizacji tego przedsięwzięcia zakładaliśmy
na 2012 r. w I kwartale zorganizowanie konferencji nt. spółdzielczości socjalnej i wiosek
tematycznych. W II kwartale wyłonienie w gminach ośrodków, gdzie byłyby prowadzone
prace przygotowawcze do wdrożenia spółdzielni i wiosek. W II półroczu odbyłyby się prace
tematyczne nad wdrożeniem tego, a w kolejnym roku prace nad realizacją tych założeń.
Łukasz Wójcicki powiedział, ze można aktywizować ludzi, ale nie poprzez wyciąganie
pieniędzy z rynku. Trzeba iść w kierunku stworzenia dużej oferty, która ściągnie setki osób
dając możliwość zarobienia pieniędzy. Myśleliśmy o wieży obserwacyjnej, polu kukurydzy z
wyciętymi labiryntami. Jeśli ktoś ma tu przyjechać, to po to, aby spędzić cały dzień na
różnych rozrywkach. Tworzenie nowych spółdzielni na naszym terenie nie ściągnie kapitału
zewnętrznego. Trzeba tak przemyśleć inwestycję, aby dochód był cały czas i żeby ściągnąć
ludzi przez cały rok.
Ryszard Brodziński powiedział, że wspaniale byłoby gdyby powstała wioska tematyczna.
Musi to być w oparciu o jakiegoś przedsiębiorcę, aby ktoś to prowadził. Powiat może ogłosić
konkurs na takie coś i dofinansować przedsięwzięcie. Służbami powiatowymi nie utworzy się
takiej wioski tematycznej. Powinno to być w partnerstwie publiczno – prywatnym.
Zbigniew Pałubiak powiedział, że trzeba zacząć od wyboru formy i ogłosić konkurs, aby
ludzie mogli zgłaszać pomysły.
Katarzyna Błaszczyk powiedziała, ze jednym z zadań powiatu jest opracowanie strategii
rozwiązywanie problemów społecznych. Obecnie obowiązuje strategia z 2002 r. i trzeba
będzie opracować aktualną wersję. Można w niej zapisać, że jednym z działań będzie
ogłoszenie konkursu na wioski tematyczne.
Ryszard Sarna zawnioskował aby rozważyć możliwość i konieczność opracowania
powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.
6.

Zapoznanie się z projektem budżetu powiatu na 2012 rok.

Ryszard Brodziński przedstawił projekt budżetu na 2012 rok.
7.

Wypracowanie planu pracy Komisji na 2012 rok.

Komisja przyjęła przedłożony projekt planu pracy.

8. Wnioski i oświadczenia
W związku z niezgłoszeniem wniosków i oświadczeń, Przewodniczący przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.
9. Zamknięcie posiedzenia
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła:
Agnieszka Maśnik

