
PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego
w dniu 30 stycznia 2017 roku

Komisja w składzie:
1. Jacek Woroch Przewodniczący Komisji
2. Wiesława Szermelek członek komisji
3.  Krystian Mejza członek komisji

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Alicja Olschak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku.

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jacek Woroch, który powitał
członków Komisji, zaproszone osoby i przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia
Komisji:

1. Informacja dotycząca form udzielonej pomocy podopiecznym OPS w okresie
jesienno-zimowym oraz ocena funkcjonowania gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych.

Ad1.  Przewodniczący Komisji poprosił Alicję Olschak Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dolsku o przedstawienie informacji będącej tematem dzisiejszego spotkania.

Alicja Olschak zreferowała sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dolsku za 2016r. w zakresie:

· Pomocy społecznej
· Realizacji świadczeń rodzinnych
· Realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego
· Realizacji świadczeń wychowawczych – Rodzina 500 plus
· Dodatków mieszkaniowych
· Dodatków energetycznych
· Kart dużej rodziny
· Realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
· Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do najważniejszych informacji należy uznać przedstawiony Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu Plan finansowy OPS w Dolsku na koniec 2016, który wynosił 7.043.601zł i pod
względem źródeł finansowania przedstawiał się następująco:

· Środki własne gminy 807.788zł
· Dotacja celowa Wojewody 180.329zł
· Środki na zadania zlecone 6.055.484zł.

Budżet wykonano w 98,99%.

Na pytanie dotyczące realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego Alicja Olschak
poinformowała, że realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ośrodek
podejmował szereg czynności wynikających z przepisów tej ustawy wobec dłużników
alimentacyjnych. Polegały one m.in. na : przeprowadzeniu wywiadów alimentacyjnych,
kierowaniu wniosków do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego,
prowadzeniu korespondencji z innymi instytucjami zajmującymi się realizacją w/w ustawy w
tym wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Dochody uzyskane od



dłużników alimentacyjnych z tytułu spłaty zadłużenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły
41.270,34zł i 954,60 zł zwrot zaliczki alimentacyjnej.

Radna Wiesława Szermelek zapytała o ilość udzielonej jednorazowo pomocy podopiecznym
w okresie zimowym?
Alicjha Olschak poinformowała, że w stosunku do roku ubiegłego Ośrodek Pomocy
Społecznej udzielił mniejszej pomocy. Spadek ten wynika z wprowadzonego Programu
Rodzina 500 plus. Ponadto na wątpliwości Komisji dotyczące przypadku gdy wnioskodawca
Rodzina 500 plus marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je
niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w
całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług Alicja Olschak
zapewniła, że na terenie gminy Dolsk nie ma miejsca.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował wszystkim za przybycie i zakończył
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska Jacek Woroch


