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Protokół nr  23/2012 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 23 listopada 2012 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
Ad.1 
 

1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy na rok 2013. 
2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2013 rok. 
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu  23 listopada 2012 roku. 
4. Sprawy różne. 

 
 
Głos zabierali: 

- Adam Morzk – zapytał ile osób z naszej Gminy jest w Domach Pomocy Społecznej 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka odpowiedziała, że siedem osób, a jedna jest  
w Domu Dziennego Pobytu ( 3 dni w tygodniu) są to osoby  
starsze, samotne z zaburzeniami i z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności. 
 
- Adam Morzyk - jaki jest koszt pobytu jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej? 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka – całość 2 400 00 zł miesięcznie, osoba 
przebywająca pokrywa ze swoich dochodów 70% a resztę dopłaca rodzina. Jeżeli  
rodzina nie ma środków to wtedy dopłaca gmina. Przeciętnie dopłacamy 1700,00 zł 
miesięcznie. 
 
- Adam Morzyk zapytał czy prowadzony jest monitoring tych domów. 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka odpowiedziała, że miejsca te odwiedzane są 
regularnie, są tam stworzone domowe warunki, można nawet uprawiać ogródki. 
 
- Teresa Parkitna – co z tymi dziećmi, którym rodzic nie płaci alimentów? 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka – płaci im gmina, a my później ściągamy od 
dłużników 
 
- Adam Morzyk – jak wygląda ściągalność zadłużenia z Funduszu alimentacyjnego? 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka – blisko 50%. 
 
- Adam Morzyk zapytał jaki procent mieszkańców gminy korzysta z pomocy 
społecznej? 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka -  ok. 8%, ale takich osób jest coraz więcej. 
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-  Adam Morzyk zapytał jaka jest wysokość zasiłku celowego? 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka -  np. na węgiel 380 zł lub kupujemy sami 0,5 
tony. Jest to pomoc uzależniona od sytuacji zdrowotnej czy rodzinnej. Są rodziny, 
których dochód wynosi ok. 250,00 zł, a innych 450,00 zł na osobę. Pracownicy 
socjalni obserwują rodziny ponieważ musimy rozgraniczyć taką pomoc.  
 
- Adam Morzyk zapytał jak wygląda sytuacja z zasiłkami stałymi. 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka wyjaśniła, że zasiłki te wypłacane są 
 w wysokości różnicy między dochodem na osobę w rodzinie, a kryterium 
dochodowym, dla osoby samotnej jest to maksymalnie 529,00 zł. 
 
- Grzegorz Sikora zapytał czy są przeprowadzane  wywiady, zanim zostanie 
udzielona pomoc. 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka odpowiedziała, że każda udzielona pomoc  
poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzanym przez pracownika 
socjalnego. 
 
- Tadeusz Bajdor zapytał co się dzieje z tymi osobami, którym skończy się okres 
pobierania zasiłku, a ich sytuacja nie ulegnie zmianie. 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka motywujemy te osoby do tego by stały się 
samodzielne, gdy sytuacja się nie zmieni pomoc jest kontynuowana. 
 
- Adam Morzyk - na czym polega ta motywacja i pomoc? 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka realizujemy projekt w ramach POKL, którego 
uczestnicy zdobywają doświadczenie i otrzymują wsparcie. Projekt ten realizowany 
jest już czwarty rok. Uczestniczą w nich osoby, które chcą przejść proces aktywizacji 
i zmiany w swoim życiu. Projekt ten cieszy się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy 
otrzymują pomoc w trzech etapach: psychologicznym, zawodowym tj. testy, wywiady 
i trzeci też zawodowy, gdzie mogą zdobyć wykształcenie, kwalifikacje  
i doświadczenie. Pomocą jest także to, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta osoby 
zalegające wobec Urzędu w opłatach mogą odpracować zaległości. 
 
- Adam Morzyk zapytał jaka jest skuteczność tego projektu. 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka – z poprzedniego roku 75%  uczestników 
znalazło pracę.  
 
- Adam Morzyk zaproponował zainteresowanie się utworzeniem klubów 
integracyjnych. 
 
- Adam Morzyk jakie działania wykonujecie wobec „Barnaby” 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka w tym przypadku pracownik socjalny 
przeprowadza wywiady środowiskowe, które wysyłane są do gmin, w których osoby 
tam przebywające są zameldowane. Tak samo robimy w przypadku Ośrodka 
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 w Dębowcu. 
 
- Adam Morzyk czy my robimy coś dla naszych mieszkańców, by wyszli  
z bezdomności. 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka odpowiedział, że pomoc tym osobom jest 
bardzo trudna, gdyż mają one problemy alkoholowe.  
 
- Adam Morzyk zaproponował by wykorzystać osoby z „Barnaby”, które poprzez 
rozmowy i spotkania mogłyby pomóc naszym mieszkańcom następnie zapytał ile jest 
zatrudnionych osób w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka – 11 osób z czego 2,5 etatu jest refundowanych 
w ramach projektu. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Ad.2 
 
Przewodniczący  Komisji, Adam Morzyk odczytał odpowiedzi Wójta Gminy na 
wnioski z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Komisja Rewizyjna dokonała wyboru Zastępcy Przewodniczącego, którym została 
Pani Teresa Parkitna. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
                       

 
Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
 
Magdalena Caban                            Adam Morzyk – Przewodniczący Komisji   

                                                         Bajdor Tadeusz  – członek                           

                                                         Kucia Waldemar – członek                           

          Parkitna Teresa – członek                            

                                                         Sikora Grzegorz – członek                           


