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Protokół Nr 2.2019
z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
odbytego w dniu 14 stycznia 2019 r. godz. 11:00.
Posiedzenie otworzył pan Wojciech Majcher – Przewodniczący komisji. Na wstępie pan
Przewodniczący powitał wszystkich członków komisji, jak również osoby zaproszone.
W posiedzeniu Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej uczestniczyło 5
członków komisji na ogólną liczbę 6 według załączonej listy obecności, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięły osoby
zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. Nieobecność
usprawiedliwiona – pani Małgorzata Jalowska – Wicestarosta.
Następnie pan Przewodniczący odczytał zaproponowany projekt porządku posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji planu pracy Komisji oświaty, sportu,
zdrowia i pomocy społecznej za 2018 rok.
3. Przedstawienie propozycji planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy
społecznej na rok 2019.
4. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez powiat za rok ubiegły - (art. 30 a ust. 4 i 5 Karta Nauczyciela).
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027,
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2019 rok,
c) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.,
d) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2019 r.,
e) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego,
f) zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w
Stodołach – Koloniach i w Klubie „Senior +” w Ożarowie.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Wobec braku uwag zapytał, kto jest za przyjęciem w/w porządku posiedzenia.
W/w porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniego
posiedzenia.
Protokół Nr 2. 2019 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
- VI kadencji odbytego w dniu 14 stycznia 2019 r.

Strona 1

OR - II.0012.2.2.2019

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia bez odczytywania.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji planu pracy Komisji oświaty,
sportu, zdrowia i pomocy społecznej za 2018 rok.
Pan Przewodniczący odczytał propozycję sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Następnie zapytał, czy są uwagi do przedłożonego projektu sprawozdania.
Nikt z radnych nie zabrał głosu wobec, czego zapytał kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem w/w sprawozdania.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt
sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Rady Powiatu w Opatowie za 2018 rok, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
W wyniku braku zapytań pan Przewodniczący uznał punkt za zrealizowany wobec czego
poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.3. Przedstawienie propozycji planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy
społecznej na rok 2019.
Pan Przewodniczący odczytał propozycję planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i
pomocy społecznej.
Następnie zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi bądź pytania do przedstawionej propozycji
planu pracy niniejszej komisji.
O zabranie głosu poprosiła pani Barbara Kasińska, która zaproponowała aby zapoznać się z
regulaminem wynagrodzeń dla nauczycieli w II kwartale bieżącego roku.
Wobec braku uwag bądź innych propozycji pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w
projekt planu pracy.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali plan pracy
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej na 2019 r. który stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.
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Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 5 głosów, „ przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
W wyniku braku zapytań pan Przewodniczący uznał punkt za zrealizowany, a następnie
poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.4. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez powiat za rok ubiegły - (art. 30 a ust. 4 i 5 Karta Nauczyciela).
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Markowi Gołasie – Kierownikowi Wydziału
Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki, który przedstawił niniejsze sprawozdanie,
podkreślając, iż sporządza się go na podstawie Karty Nauczyciela . Następnie pan Kierownik
wyjaśnił, że stopień awansu zawodowego zależy od jego stażu pracy:
 nauczyciel stażysta,
 nauczyciel kontraktowy,
 nauczyciel mianowany,
 nauczyciel dyplomowany.
Po przedstawieniu powyższej informacji odbyła się krótka dyskusja na temat wynagrodzeń
nauczycieli.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat za rok ubiegły (art. 30 a ust. 4 i 5 Karta Nauczyciela) stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Zofii Rusak – Skarbnik Powiatu, która
powiedziała, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmian
w szczególności w zakresie inwestycji, które nie zostały zakończone w 2018 roku.
Wobec tego należało przedłużyć czas ich realizacji na bazie zawartych już aneksów
do umów, a następnie przeliczyć ilość niewykonanych robót w rozpoczętych
inwestycjach powiatu. Pani Skarbnik podkreśliła, iż inwestycje dotyczą m. in.
termomodernizacji Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, a środki w kwocie
przeznaczone na ten cel tj. ok. 7800 – 7900 zł znajdują się w ,,wolnych środkach”.
Następnie dodała, iż należy wprowadzić nowoutworzoną jednostkę organizacyjną,
którą jest Dzienny Dom ,,Senior +” w Stodołach – Koloniach, którą tworzy się ze
,,środków wspólnych”. Przedkładane są również wnioski do PFRON
o zapotrzebowanie samochodów do jednostek.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania do przedłożonego projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027.
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Nikt z radnych nie zabrał głosu wobec czego pan Przewodniczący poddał pod
głosowanie w/w projekt uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym
zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaopiniowali projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027. który stanowi załącznik nr
6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Zofii Rusak – Skarbnik Powiatu, która
przedstawiła i omówiła projekt uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na 2019 r. Wyjaśniła, iż w niniejszym projekcie uchwały proponuje się
dokonanie zmian poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 4.387.090 zł i zwiększenie
wydatków budżetowych o kwotę 7.759.384 zł, w tym:
- zwiększenie dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.504.662 zł
w związku z dofinansowaniem projektu pn. ,,Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego'' realizowanego przez
Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2015 – 2019,
- zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.579.003 zł w
związku z dofinansowaniem projektu pn. ,,Podnoszenie efektywności kształcenia w
Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie poprzez
wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej’’ realizowanego przez Starostwo Powiatowe w
Opatowie w latach 2016 – 2019,
- zwiększenie dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o
kwotę 1.303.425 zł w związku z dofinansowaniem projektu pn. ,,Budowa infrastruktury
do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie
opatowskim’’ realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2017 2019.
Ponadto – informowała pani Skarbnik - dokonuje się przesunięcia kwoty 58.530 zł –
rozdział 85295 z planu dochodów Dziennego Domu ,,Senior – WIGOR’’ w Opatowie
na rzecz nowo powstałej jednostki organizacyjnej pn. Dzienny Dom ,,Senior+” w
Stodołach-Koloniach z Filią Klub ,,Senior+” w Ożarowie – jako ustalenie planu
finansowego w/w jednostki, dla której plan pierwotnie ustalony jak dla programu ujęto
w planie DD ,,Senior – WIGOR’’ w Opatowie. Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr
1.
Niniejszym projektem uchwały proponuje się dokonanie zmian w budżecie powiatu na
2019 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:
- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202;
- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie – rozdział 85403;
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- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 80102, 80111,
80134 i 85403;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemienicach – rozdział 85403;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75515, 85311, 90019, 92605 i 92695.
Pani Skarbnik poinformowała, iż projekt uchwały przewiduje również przesunięcia
kwoty 346.521 zł z planu wydatków Dziennego Domu ,,Senior – WIGOR’’ w Opatowie
na rzecz nowo powstałej jednostki organizacyjnej pn. Dzienny Dom ,,Senior+” w
Stodołach-Koloniach z Filią Klub ,,Senior+” w Ożarowie – jako ustalenie planu
finansowego w/w jednostki, dla której plan pierwotnie ustalony jak dla programu ujęto
w planie DD ,,Senior – WIGOR’’ w Opatowie. Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr
2.
Pani Skarbnik kontynuując powiedziała, iż projekt uchwały przewiduje zwiększenia
przychodów o kwotę 3.372.294 zł w związku z:
- realizacją zadania ,,Utwardzenie dróg wewnętrznych na terenie SOSW w Sulejowie’’
o wartości 100.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. ,,Podnoszenie efektywności
kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie
poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej’’ o kwotę 2.302.711 zł. Zwiększenie
to dotyczy środków, które zostały zaplanowane na projekt, ale niewykorzystane w roku
2018;
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. ,,Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego'' o kwotę 679.003 zł.
Zwiększenie to dotyczy środków, które zostały zaplanowane na projekt, ale
niewykorzystane w roku 2018;
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. ,,Budowa infrastruktury do
wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim’’ o
kwotę 290.580 zł. Zwiększenie to dotyczy środków, które zostały zaplanowane na
projekt, ale niewykorzystane w roku 2018. Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.
Niniejszym projektem uchwały planuje się również zwiększyć wydatki – informowała
pani Skarbnik - na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2019 roku o
kwotę 7.894.905 zł w związku z:
- zmniejszeniem planu wydatków na realizację ,,Programu wieloletniego ,,SENIOR+''
na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach-Koloniach’’ o 9 zł, który w
wyniku błędnych danych, w załączniku Nr 3 został ujęty w kwocie 159.765 zł, a
powinien wynosić 159.756 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. ,,Budowa infrastruktury do
wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim’’ o
kwotę 1.594.005 zł – przywrócony do realizacji w 2019 roku;
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. ,,Podnoszenie efektywności
kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie
poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej’’ o kwotę 3.881.714 zł - przywrócony
do realizacji w 2019 roku;
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. ,,Termomodernizacja budynków
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przywrócony do realizacji w 2019 roku. Zmianę wydatków na przedsięwzięcia
wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.
W końcowej swej wypowiedzi, pani Skarbnik podkreśliła, iż projekt uchwały
przewiduje zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę
505.000 zł w związku z:
- realizacją zadania ,,Utwardzenie dróg wewnętrznych na terenie SOSW w Sulejowie’’
o wartości 100.000 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego dla zadania ,,Zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych’’ dla DPS w Sobowie o wartości 70.000 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego dla zadania ,,Zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych dla WTZ przy DPS w Sobowie’’ o wartości 40.000 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego dla zadania ,,Zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych dla WTZ przy DPS w Zochcinku’’ o wartości 65.000 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego dla zadania ,,Zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych’’ dla DPS w Zochcinku o wartości 90.000 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego dla zadania ,,Zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych’’ dla SOSW w Dębnie o wartości 65.000 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego dla zadania ,,Montaż windy w budynku SOSW w
Niemienicach’’ o wartości 75.000 zł.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały
pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
c) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r..
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Ewie Masternak – Sekretarzowi Powiatu, która
przedstawiła proponowane jednostki, które miałyby być kontrolowane w 2019 r. tj.:
• Dom Pomocy Społecznej w Czachowie;
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemienicach;
• Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym.
O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek, który wyjaśnił, iż sporządzając
niniejszy projekt uchwały dokonano analizy kontrolowanych jednostek na przestrzeni
lat ubiegłych, po czym zaproponowano w/w jednostki organizacyjne.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedłożonego projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2019 r.
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Nikt z radnych nie zabrał głosu wobec czego pan Przewodniczący poddał pod
głosowanie w/w projekt uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym
zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
d) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2019 r.
Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do przedłożonego projektu uchwały
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2019 r.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego pan Przewodniczący zapytał, kto jest za
pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymał się”- 0 głosów.
e) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
Pan Przewodniczący udzieliła głosu pani Ewie Masternak – Sekretarzowi Powiatu,
która poinformowała, iż proponowane zmiany dotyczą:
• § 16 ust. 2, który dotychczas mówił o obowiązku posiadania służbowych skrzynek,
założonych przez starostwo w domenie opatow.pl. Realizując Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W proponuje
się zmienić ten zapis, udostępniając materiały radnym na podane przez nich prywatne
skrzynki;
• w § 35 ust. 2, w którym w przypadku reasumpcji dla ułatwienia procedur za zasadne
uważa się przeprowadzenia ponownego głosowania wyłącznie poprzez przegłosowany
bezwzględną większością głosów;
• wprowadzenia wykazu jednostek organizacyjnych powiatu w załączniku nr 2:
Dziennego Domu ,,Senior +” z siedzibą w Stodołach – Koloniach, przy którym
funkcjonuje Klub ,,Senior +” z siedzibą w Ożarowie, utworzonego przez Radę Powiatu
w Opatowie uchwałą Nr III.62.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Przypomina się, że jego
zadaniem jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie
korzystania z ofert na rzecz aktywizacji społecznej, w tym oferty prozdrowotnej,
obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb
stwierdzonych w środowisku lokalnym. Uściślając, obecnie powiat opatowski posiada
21 jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 2 jednostki
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będące osobą prawną w tym 1 spółkę z o. o., które w myśl ustawy o samorządzie
powiatowym realizują zadania powiatu;
• ujęcia w statucie zasad przeprowadzania głosowania tajnego, który będzie niezbędny
przy wykonywaniu prac komisji skrutacyjnej;
• uszczegółowienia prac komisji rady, które rodziły wątpliwości u radnych.
Następnie zapytała czy są uwagi lub pytania do przedłożonego projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu powiatu opatowskiego.
Wobec braku uwag i pytań, poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały pytając, kto
jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
f) zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Stodołach
– Koloniach i w Klubie „Senior +” w Ożarowie.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej – Kierownikowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która poinformowała, iż w związku z
utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej jaką jest Dzienny Dom ,,Senior +” w
Stodołach – Koloniach, należy wprowadzić odpłatności za pobyt w w/w jednostce.
Podkreśliła, że w niniejszym projekcie uchwały ustalono stawki, które są kompatybilne
z działającym już Dziennym Domem ,,Senior Wigor w Opatowie”.
Następnie zapytał czy są uwagi lub pytania do przedłożonego projektu uchwały
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”
w Stodołach – Koloniach i w Klubie „Senior +” w Ożarowie.
O zabranie głosu poprosiła pani Bożena Kornacka, która zapytała o średnią kwotę
odpłatności dla pensjonariusza.
Odpowiedzi udzieliła pani Katarzyna Ambryszewska, która wyjaśniła ,iż opłata za
pobyt w domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi
świadczone przez dom. Proponowana odpłatność miesięczna za usługi świadczone w
Domu ponoszona przez seniorów uzależniona jest od dochodu: osoby samotnie
gospodarującej lub osób w rodzinie.
Podkreśliła, iż kryterium dochodowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynosi:
1) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701,00 zł,
2) dla osoby w rodzinie – w wysokości 528,00 zł.
Ustalając odpłatność uczestnika za pobyt w domu, należy uwzględnić dochód, i tak:
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W przypadku osoby samotnie gospodarującej, której dochód wynosi 1 350,00 zł,
należy zakwalifikować tą osobę do przedziału określonego w kolumnie 2 tabeli
tj.: 1 350,00 zł : 701,00 zł x 100 = 193% - co znajduje się w przedziale od 100 %
do 200 %. Wysokość odpłatności za pobyt domu z oferty konkursowej MRPiPS,
która obowiązuje w 2019 roku wynosi 750,00 zł miesięcznie na miejsce i
kształtuje się na poziomie 7% (750,00 zł x 7%) czyli odpłatność za pobyt w
dziennym domu wynosi 52,50 zł.
W przypadku osoby w rodzinie, której dochód na osobę wynosi 450 zł, należy
zakwalifikować tą osobę do przedziału określonego w kolumnie 3 tabeli tj.: (450
zł : 528 zł x 100 = 85%). Uczestnik nie przekroczył kryterium dochodowego i
jest zwolniony z ponoszenia odpłatności.

Wobec braku dalszych pytań, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt
uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu
posiedzenia.
Ad.6. Sprawy organizacyjne.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos lub ma pytania
w realizowanym punkcie posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego, pan Przewodniczący poinformował o przejściu do
realizacji ostatniego punktu posiedzenia.
Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie i zamknął
posiedzenie komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz.12:07).
Protokołowała:
mgr Sylwia Zakrzewska

Przewodniczący Komisji
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
/-/ Wojciech Majcher
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