Zkr.0012.20.2020
Protokół Nr 19/20
z posiedzenia Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia w dniu 1 października 2020 r.
1 października 2020 roku o godzinie 15:00 w sali Urzędu Gminy Damasławek odbyło
się posiedzenie Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia.
W posiedzeniu udział wzięli:
Wójt Gminy Damasławek – Cyprian Wieczorek
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku – Anna Grzewińska
Członkowie komisji - zgodnie z załączoną listą obecności.
Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia –
Barbara Rogalska, która powitała obecnych i przedstawiła następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 24 września 2020 roku.
4. Realizacja programów rządowych w zakresie pomocy społecznej.
5. Wnioski do projektu budżetu na 2021 rok.
6. Opracowanie apelu do Przychodni Lekarskiej s.c. „Vena” w Damasławku.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie.

Ad. 2
Przewodnicząca komisji stwierdziła, że posiedzenie jest prawomocne, ponieważ
uczestniczy w nim odpowiednia liczba członków komisji.
Porządek posiedzenia został ustalony jednogłośnie.

Ad. 3
Protokół z posiedzenia komisji został przyjęty większością głosów.

Ad. 4
Realizacja programów rządowych w zakresie pomocy społecznej.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku – Anna
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Grzewińska poinformowała, że ośrodek realizuje cztery programy rządowe:
1. Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Zaplanowano na ten program 64 000 zł, z tego 51 200 zł stanowią środki Wojewody,
a 12 800 zł są to środki własne gminy. Od 1 października do 30 września 2020 roku
skorzystało z obiadów 90 dzieci. Z kolei ze świadczenia pieniężnego na zakup żywności
skorzystały 32 rodziny. W skład tego programu wchodzą trzy moduły, moduł trzeci
dotyczy modernizacji stołówek szkolnych.
Wójt powiedział, że w zeszłym roku w ramach trzeciego modułu wyremontowana
została kuchnia w Niemczynie. W tym roku po rozmowach z dyrektorami nic się nie
kwalifikuje na ten moduł.
Radny – Jacek Rozmarynowski zapytał, czy 3,70 zł wystarcza na posiłek w szkole.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku – Anna
Grzewińska odpowiedziała, że tak podaje szkoła.
Radna – Wioleta Kalka powiedziała, że im więcej obiadów, tym jest on tańszy.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku – Anna
Grzewińska powiedziała, że możemy się cieszyć z faktu, że mamy w naszych szkołach
stołówki szkolne oraz nie mamy niedożywionych osób na terenie gminy.
2. Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014 – 2020 realizowany w ramach
Europejskiego

Funduszu

Pomocy

Najbardziej

Potrzebującym.

Przygotowaniem

i rozdaniem żywności zajmują się panie ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Iskra Nadziei”, a skierowania wydaje Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. W 2020 roku wydano 30 159,44 kg żywności na kwotę 148 693,58 zł. Jest to
towar o różnym asortymencie. Pomocą objęte zostały 434 osoby. Odbiorcami programu są
osoby, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić odpowiedniego
posiłku, i których dochód nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (w rodzinie tj. kwotę 1 056 zł, a dla
osoby samotnie gospodarującej 1 402 zł). W ramach programu prowadzono też działania
towarzyszące w formie warsztatów kulinarnych mające na celu włączenie społeczne.
Kierownik powiedziała, że w tym roku została przeprowadzona zewnętrzna kontrola
realizacji tego zadania i zakończyła się ona wynikiem pozytywnym.
3. Program „Dobry start” – wyprawka szkolna. W 2019 roku na świadczenie „dobry start”
złożono 488 wniosków, w tym przyznano na 760 dzieci kwotę 228 000,00 zł. Na dzień
30.09.2020 roku na ww. świadczenie złożono 465 wniosków, w tym przyznano na 705
dzieci kwotę 211 500,00 zł. Świadczenie przysługuje:
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a) bez względu na dochód jednorazowo w wysokości – 300,00 zł;
b) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego:


do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą 20 roku życia;



przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia legitymującą się orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności;



w

przypadku

dziecka

biorącego

udział

w

zajęciach

rewalidacyjno

–

wychowawczych, świadczenie „dobry start” przysługuje nie wcześniej niż od rok
kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia;


na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub szkole policealnej.

Świadczenie nie przysługuje:


jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy
społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym,
zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje
te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;



na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

4. Program asystent rodziny na rok 2020. W tym roku program ten nie jest realizowany,
ponieważ nie został spełniony warunek formalny. Kierownik dodała, że mniejsza liczba
rodzin potrzebuje asystenta. Jest pracownik socjalny, który monitoruje rodziny.
Radny – Tomasz Szmiel zapytał, ile dzieci je teraz obiady.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku – Anna
Grzewińska odpowiedziała, że od września do teraz z posiłków korzysta 51 dzieci.
Od stycznia do czerwca 2020 r. decyzja została wydana na 90 dzieci.
Wiceprzewodnicząca Rady – Weronika Smalec zapytała, czy na obsługę 500+
otrzymujemy środki od Wojewody.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku – Anna
Grzewińska odpowiedziała, że środki na wypłatę tego świadczenia pochodzą w 100%
z budżetu Wojewody.

Ad. 5
Wnioski do projektu budżetu na 2021 rok:
Radny – Tomasz Szmiel powiedział, że przekazuje prośbę Przewodniczącego Rady
o zakup uzdatnia cza wody do kotłowni, koszt około 10 000 zł. Dodał, że zbiornik
wyrównawczy też może ulec awarii.
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Wójt odpowiedział, że rozmawiał już na ten temat z dyrektorem i Przewodniczącym
Rady. Cała infrastruktura powoli nadaje się do modernizacji. Działania, które podejmujemy
to bardziej konieczna interwencja.
Przewodnicząca komisji zawróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych zgłasza
jeszcze jakieś wnioski.
Wójt powiedział, że musimy mierzyć siły na zamiary. Na 2021 rok zadaniem numer
jeden jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turza, na którą mamy przyznane
dofinansowanie. Sama budowa kanalizacji to wydatek rzędu około 4 mln zł. Poza tym
musimy mieć na uwadze, że w ciągu roku prawdopodobnie pojawią się niezaplanowane,
wymuszone remonty. Został także złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na
budowę drogi do państwa K. i B. w Niemczynie, który ma szansę na otrzymanie
dofinansowania. Drugi wniosek został złożony na rozbudowę gminnego kompleksu
rekreacyjno – sportowego przy ulicy Boisko, możliwość dofinansowania wynosi 50%.
Aktualnie czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie, ponieważ wniosek został pozytywnie
zweryfikowany.

W

ramach

tarczy

antykryzysowej

złożyliśmy

cztery

wnioski

o

dofinansowanie zadań.
Radny – Tomasz Szmiel zapytał, na jakim etapie jest sprawa przejazdu kolejowego
na ulicy Wągrowieckiej.
Wójt odpowiedział, że była firma dokonała poprawek. Jest trochę lepiej.
Wiceprzewodnicząca Rady – Weronika Smalec powiedziała, żeby Wójt zwrócił uwagę
i docenił, że sołectwo przeznaczyło środki z funduszu sołeckiego na remont łazienek i kuchni
w świetlicy wiejskiej w Mokronosach. Poprosiła, aby Wójt uwzględnił w budżecie gminy
dodatkowe środki na ten cel, bo nie jest wystarczająca kwota zaplanowana przez sołectwo.
Wójt odpowiedział, że zobaczymy ile zabraknie pieniędzy i będziemy rozmawiać.
Wiceprzewodnicząca Rady – Weronika Smalec zapytała, kiedy powstanie chodnik
przy drodze powiatowej w Mokronosach. Tiry z firmy w Mokronosach stwarzają
niebezpieczeństwo dla pieszych.
Wójt odpowiedział, że z informacji, które posiada to w przyszłym roku ma zostać
opracowana dokumentacja na to zadanie. Dodał, że mieszkańcy mogliby wystosować w ww.
sprawie pismo do Starosty.
Radna – Wioleta Kalka powiedziała, że w przyszłości można byłoby pomyśleć
o projekcie budowy ulicy Rolnej w Damasławku.
Wójt odpowiedział, że mamy opracowaną dokumentację projektowo – kosztorysową,
trwa wystosowanie pozwolenia na budowę. Wizja na przyszłość to połączyć całą
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„obwodnicę”.

Jeżeli

będzie

możliwość

to

złożymy

wniosek

o

dofinansowanie.

W Damasławku pozostaje do wykonania ulica Polna, która na razie nie kwalifikuje się
na żadne dofinansowanie. Dodał, że w 2021 roku mamy zamiar złożyć wniosek
o dofinansowanie drogi w kierunku radnego Szmiela I etap, wtedy realizacja tego zadania
nastąpiłaby w 2022 roku.

Ad. 6
Opracowanie apelu do Przychodni Lekarskiej s.c. „Vena” w Damasławku.
Przewodnicząca komisji odczytała projekt apelu do Przychodni Lekarskiej s.c. „Vena”
w Damasławku. Zapytała, czy ktoś z radnych zgłasza jakieś uwagi i zastrzeżenia.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag.
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. projekt apelu. Za przyjęciem
projektu apelu głosowało 6 osób, żadna osoba nie wstrzymała się od głosu. Projekt apelu
został przyjęty jednogłośnie, stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7
Wolne wnioski i zapytania:
 Wiceprzewodnicząca Rady – Weronika Smalec zapytała, w którym miejscu
powstałaby siłownia zewnętrzna w Mokronosach.
 Wójt odpowiedział, że jest to sprawa do rozważenia.
 Radny – Jacek Rozmarynowski zapytał, czy zmienił się zarząd GLKS „Sokół”
Damasławek.
 Wójt przedstawił nowy skład zarządu w osobach:
Prezes- Damian Marzec,
Wiceprezes – Remigiusz Genke,
Wiceprezes – Robert Rossa,
Członek – Przemysław Dominikowski,
Członek – Bartosz Różewski.
Podpisy członków komisji:
Prot. M. Sońta-Mirecka
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