Protok61 n r 312017
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich w dniu 10 maja 2017r.

Posiedzenie Komisji odbflo siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.00.
Posiedzenie Komisji otworzyla Pmewodnicqca Komisji Spraw Obywatelskich Agnieszka
Oktaba i poinformowala, i e w posiedzeniu Komisji bierze udzial 4 radnych (nieobecni radni:
Gabriela KsiQyk i Krzysztof Bohkowski; lista obecnoici- zalqcznik n r I), co stanowi quorum,
przy ktdrym Komisja moze obradowaC. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Zastqpca
Burmistrza J6zef Zajqc, Skarbnik Monika Ordak, Sekretarz Tadeusz Kanownik, Kierownik
0Srodka Pomocy Spolecnej (OPS) Anna Orlowska, Kierownik Referatu Ochrony ~rodowiska,
Rolnictwa i LeSnictwa (OSR~L) Anna Kamola Dyrektor M i e j s h - G r n i m e g o 2 ~ B h l
G o S p RomUnCnej
~ ~
(MGZGK) Miroslaw Smutkiewicz oraz Kierownik Referatu
Organizacyjno- Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpinski (lista obecnoicizalqcznik n r 2).

-

Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba
Zaproponowala nastqpujqcy porqdek posiedzenia Komisji:
1. Przedstawienie oceny zasob6w pomocy spolecznej w 20 16r.
2. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie trybu i szczeg6lowych kryteri6w oceny
wniosk6w o realizacje zadania publicmego w rarnach inicjatywy lokalnej.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budtetu Miasta i Gminy
Serock za 2016r. w zakresie tematycznym komisji:
Dzial600- Transport i lqcnoSC
Dzid 700- Gospodarka mieszkaniowa
Dzial754- Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa
Dzial756- Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nie
posiadajqcych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem
Dzid85 1- Ochrona zdrowia
Dzial852- Opieka spolecna
Dzial900- Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag, porqdek
posiedzenia Komisji zostal przyjety bez uwag.

1.
Pnedstawienie oceny zasob6w pomocy spolecznej w 2016r.
Kierownik OPS Anna Oriowska
,,Ocena zasob6w pomocy spolecnej to zbi6r wszystkich wydarzen, jakie mialy miejsce na tle
jeszcze dw6ch poprzednich lat. Jest to bardzo obszerne sprawozdanie statystycne, sq to dane
statystyczne, kt6re obrazujq tendencje. Chcidabym m 6 c i C uwage na najwakniejsze trendy,
ktore daje siq zaobsenvowaC i sq to zazwyczaj pozytywne miany. Przede wszystkim zmniejsza

siq bezrobocie. Od okolo 3 lat widak tendencje spadkowq, i e ubywa os6b bezrobotnych. Mowiq
tutaj o wszystkich bezrobotnych anie tylko o osobach bezrobotnych, ktbre korzystajq z pomocy
spolecznej. Jest to na pewno pozytywne zjawisko. Moina powiedziek, i e w tej chwili
bezrobotni sq tylko ci, ktorzy chcq nimi byc.
W ubieglym roku zacql Mcjonowa6 program 500 plus. Wydatk6w z programu 500 plus nie
zostaly uwzglednione w ocenie zasob6w pomocy spolecznej, poniewa.2 nie zostaly
potraktowane jako pomoc spoleczna, tylko inne zadania. Program wszedl w zycie od 1 kwietnia
2016r., w zwiqzku z czym rodziny, kt6re zostaly zasilone znacznymi Srodkarni pienieinymi,
wczeSniej korzystaly juz z pomocy spolecznej, niemniej jednak widaC pewne tendencje
spadkowe, ze jest mniej os6b korzystajqcych z posilkow dzieci czy zasilk6w okresowych.
Przeklada sie to na osoby korzystajqce z pomocy spolecznej.
Mimo, i e stopa materialna sie podniosla, nie znaczy ze wszystkie problemy zostaly r o z w i p e
i podopieczni OSrodka Pomocy Spolecznej zniknqli, bo oni sq nadal, moie w troche mniejszym
zakresie, ale wcale nie ubywa trudnych spraw, gdzie np. przybywa rodzin niewydolnych
wychowawczo, rodzin, kt6rym zostal przydzielony asystent rodziny. Tych irodowisk przybywa
i problemow jest sporo.
Tendencjq wzrastajqcq jest r6wniez to, 2e przybywa os6b starszych. Potrzebne jest wiqc
przemodelowanie pomocy spdecznej w kierunku organizacji i pomocy dla os6b starszych,
ktdrych przybywa. Z drugiej strony trzeba siq cieszyk, poniewai Swiadczy to o tym, ze dlugoSC
iycia siq wydluia, ze poziom zycia jest wyazy, co ma przelozenie na dlugoSc Sycia. Sq tez
osoby starsze, ktorym trzeba zapewnik pomoc, zajq6 siq nimi, zapewnik pomoc ushgowq. Jest
to tei wyzwanie aktualne na chwilq obecnq i najbliisq przyszloS6."
Radny Jdzef Lutomirski
,,Pani Kierownik powiedziala, ze bezrobocie w naszej gminie ma tendencjq spadkowq. Jest
grupa os6b, kt6ra jest objeta stalym bezrobociem. Powiedziala Pani, ze sq ludzie, ktorzy chcq
by6 bezrobotnymi. Tkwi w tym jaka4 przyczyna. Jakie OSrodek Pomocy Spolecznej podejmuje
dzialania w zakresie przeciwdzialania bezrobociu? Jaka jest przyczyna bezrobocia?
Z tabel wynika, ze na terenie naszej gminy sq osoby bezdomne. Chcialbym zapytaC skqd sq
dane o osobach bezdomnych na terenie gminy? W zyciu codziennym nie widak bezdomnych
na terenie gminy, sprawa bezdomnoSci nie istnieje."
Kierownik OPS Anna Orlowska
,,JeSli chodzi o osoby bezrobotne, zjawisko os6b bezrobotnych, ktore u nas wystepujg,
w ubieglym roku zespol pracownik6w socjalnych doglqbnie zdiagnozowal tq grupq os6b.
OGrodek Pomocy Spolecznej prowadzi prace spolecznie uzyteczne dla osdb bezrobotnych. Jest
to 10 godzin tygodniowo. Sq tez osoby, kt6rych ze wzglqdu na wiek nie m o a a zaktywizowa6,
sq to osoby, kt6re czekajq na osiqgniqcie wieku emerytalnego, kt6re albo nabqdq prawo do
emerytury albo nie nabqdq prawa do emerytury i bqdq pobieraiy zasilek staly.
Pomimo duiego zaangaiowania nie udalo siq wyluskad takich osob, kt6re podjqly sie i wziqly
udzial w projektach skierowanych do os6b bezrobotnych."
Radny Jdzef Lutomirski
,,Jak w gminie procentowo przedstawia siq ogolny udzial os6b bezrobotnych w stosunku do
Sredniej powiatowej czy krajowej?"
Kierownik OPS Anna Ortowska
,,Stops bezrobocia w Powiecie Legionowskim zawsze byla wysoka."

