Protokół nr 24.17
z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Ełku, które
odbyło się w dniu 27 lutego 2017 roku w godzinach 1330 – 1520
Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 10
członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 10. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście wg załączonej listy oraz:
Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
Starosta Ełcki – Marek Chojnowski,
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
Główny specjalista ds planowania i realizacji budżetu – Barbara Dąbrowska,
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
Radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
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Pkt.1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska. po stwierdzeniu quorum pozwalającego na
podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 13.30 otworzyła posiedzenie Komisji
witając członków Komisji oraz gości.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poinformowała, że w posiedzeniu komisji
uczestniczą jako goście członkowie Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej przy
Radzie Powiatu Ełckiego. Chcemy razem podyskutować na temat rodzin i pieczy zastępczej.
Członkowie Komisji w obecności 10 radnych; jednogłośnie poprzez aklamację przyjęli
porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Wspólne posiedzenie z członkami Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady
Powiatu Ełckiego w temacie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017,
3) innych z porządku sesji Rady Miasta Ełku zaplanowanej na dzień 28 lutego 2017 r.
i dotyczących prac Komisji.
5. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 rok.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt.2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 23.16 z dnia 19 grudnia 2016 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Pkt.3. Wspólne posiedzenie z członkami Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej
przy Radzie Powiatu Ełckiego w temacie działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska powiedziała na wstępie, że chcielibyśmy
zapoznać się, jak działa piecza zastępcza i czy jest sprawowana nad tym kontrola.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Iwona Nowakowska powiedziała, że
piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki
i wychowania przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza
(spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia
rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz z formie
instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczoterapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
Piecza zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i
odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów
z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz
zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnorekreacyjnych.
Dyrektor Iwona Nowakowska dodała, że od 2011 roku funkcjonuje ustawa o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej, która określa:
1) zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych;
2) zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej
pełnoletnich wychowanków;
3) zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej;
4) zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
5) zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.
Następnie Dyrektor Iwona Nowakowska omówiła działania koordynatora pieczy
zastępczej. Do jego zadań należy między innymi: udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i
prowadzącym rodzinny dom dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub
prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku, pomoc rodzinom zastępczym
oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, zapewnianie
rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej
pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, udzielanie
wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
Szczegółowa informacja dotycząca pieczy zastępczej przekazana przez Dyrektor Iwonę
Nowakowską w załączeniu do protokółu.
Wywiązała się dyskusja.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty podjął temat fundacji we
Włoszech, która wzięła pieniądze za adopcję.
Dyrektor Iwina Nowakowska wyjaśniła, że w Polsce nie ma adopcji za pieniądze. Jest coś
takiego, jak Bank Adopcyjny. U nas zajmuje się tym Warmińsko - Mazurski Ośrodek
Adopcyjny w Olsztynie, Filia w Ełku.
Wiceprzewodniczący Komisji Nikodem Kemicer – czy są prowadzone jakieś statystyki,
co się dzieje z wychowankami po 18 roku życia, po usamodzielnieniu? Można odnieść
wrażenie, że piecza zastępcza to raczej „chów” dzieci a nie wychowanie. Te dzieci są często
upośledzone społecznie i zasilają ilość osób bezdomnych z problemami. Może dzieci
powinny wypełniać ankiety, jak funkcjonują w danej rodzinie zastępczej. Powinny być formy
wsparcia dziecka a nie samej rodziny zastępczej.
Dyrektor Iwona Nowakowska – sprawujemy nadzór do około 3 lat po opuszczeniu
placówki. W razie jakiś problemów, to Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej powinny przejąć
opiekę i udzielać pomocy. Jest to system, który narzuca pewne rozwiązania. Nie zgadza się
z tą opinią, że są jedynie problemy, gdyż są to pojedyncze przypadki takich patologii.
Głównie dotyczy to placówek wychowawczych, gdzie dzieci są mało uspołecznione i dlatego

też zostały zmienione przepisy. Ponadto wszystkie rodziny zastępcze są kontrolowane na
bieżąco.
Starosta Marek Chojnowski – jest pewien problem systemowy, rodzina zastępcza nie
powinna nawiązywać zbyt bliskich relacji uczuciowych, dzieci mają wracać do rodzin
biologicznych. Rodzina zastępcza jest jedynie „protezą”, czymś co musi funkcjonować.
Najważniejsza jest rodzina biologiczna.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska – powinniśmy apelować do naszych posłów
i senatora, by zostały podjęte rozwiązania systemowe wspierające rodziny biologiczne,
zwłaszcza te, które sobie nie radzą i są niewydolne wychowawczo. Dziecko i jego rodzina
biologiczna powinni mieć prawo do wsparcia i interwencji ze strony systemu opieki w
każdym przypadku, gdy odczuwają potrzebę zmiany swojej aktualnej sytuacji życiowej.
Zawsze powinni być wysłuchani, a ich potrzeby traktowane z należnym szacunkiem.
Wsparcie powinno m. in. umożliwić podjęcie najlepszej decyzji dotyczącej dalszej drogi
życiowej dziecka i rodziny, przy czym podstawowym priorytetem są tu bezpieczeństwo
i potrzeby dziecka.
Pkt.4. Opinia Komisji do projektów uchwał.
1) Główny specjalista ds planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska omówiła projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
który obejmuje zmiany:
W załączniku nr 1 zmiany w roku 2017, w tym:
1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 181 341 zł (projekt: „Platforma startowa
Hub of talents” – dział 730 rozdział 73006 – 167 246 zł, refundacja prac interwencyjnych MOPS - dział 852 rozdział 85219 – 14 095 zł),
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 768 341 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 211 341 zł (zakup usług i koszty postępowania sądowego
w Urzędzie Miasta – dział 750 rozdział 75023 – 30 000 zł, projekt: „Platforma startowa Hub
of talents” – dział 730 rozdział 73006 – 167 246 zł, wynagrodzenia i pochodne w MOPS –
prace interwencyjne - dział 852 rozdział 85219 – 14 095 zł),
- wydatki majątkowe o kwotę 557 000 zł (rozbudowę z nadbudową Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ełku – dział 852 rozdział 85219 – 557 000 zł).
3. Zwiększa się przychody budżetu 2017 o kwotę 587 000 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 15 692 747 zł.
2) Główny specjalista ds planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska omówiła
następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017 rok w części
merytorycznie dotyczącej prac komisji.
Proponowane zmiany obejmują:
w pkt. IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez
Wydział Polityki Społecznej:
1. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 14 095 zł w dział 852 rozdział 85219 –
MOPS.
Działając w oparciu o art. 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac
interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów opłaconych
składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864), w dniu 14.02.2017 r. zawarto
umowę nr.6/2017 pomiędzy Starostą Ełckim a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Ełku, o zatrudnienie bezrobotnego w ramach robót publicznych na stanowisku: pracownik
gospodarczy. Koszt zatrudnienia pracownika będzie refundowany ze środków finansowych
Funduszu Pracy. Realizację zadania planuje się na okres 6 miesięcy tj. od 16.02.2017 r. do
15. 08.2017 r. W związku z powyższym zwiększa się dochody i wydatki w § 4010 i 7 4110
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem.

2. Zwiększenie planu budżetu w dziale 852, rozdział 85219, § 6050 o kwotę 557 000,00 zł
z przeznaczeniem na rozbudowę z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ełku:
- środki w wysokości 467 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę MOPS, były
zaplanowane w budżecie na 2016 r. Inwestycja miała być realizowana łącznie z remontem
części pomieszczeń Ośrodka, w ramach projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw
społecznych”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 937 000,00 zł z programu
Interreg Litwa – Polska. Jednak z powodu przedłużających się procedur konkursowych
realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2017 r., w związku z czym nie można było
przeprowadzić procedury przetargowej na realizację inwestycji w roku 2016. Środki
w wysokości 467 000,00 zł nie zostały wykorzystane i zwiększyły wolne środki budżetu
Miasta Ełku.
- środki w wysokości 90 000 zł zostały zaoszczędzone przez Ośrodek w ramach realizacji
programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Na realizację
programu MOPS pozyskał dotacje w wysokości 105 818,00 zł. Zadanie zostało w większej
części zrealizowane w ramach środków MOPS, w związku z czym kwota w wysokości
90 000 zł nie została wykorzystana i zwiększyła wolne środki budżetu Miasta Ełku.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 6 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2017-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” - jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017
rok.
3) Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił następujące projekty uchwał:
- projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i
trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Wprowadzone zostają nowe zapisy
w odniesieniu do stwierdzenia nieważności zapisów uchwały przez Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie. Są uwagi do strony redakcyjnej tego projektu uchwały, być może
zostanie ona przełożona na kolejną sesję.
- projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju
szkolnego. Ulega on jeszcze pewnej modyfikacji.
Projekt zakłada:
- zmiany w dotychczasowych obwodach szkół podstawowych, zgodnie z załącznikami do
projektu uchwały,
- w stosunku do poprzedniego projektu obecnie planuje się przekształcenie Gimnazjum nr 2 w
Ełku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Ełku, w której będą funkcjonowały oddz. kl. II i
III dotychczasowego Gimnazjum nr, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 ustawy
– Prawo oświatowe (z dniem 1 września 2017 roku likwiduje się klasę I, a w latach następnych
kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum).
W trakcie sporządzania planu sieci szkół i granic ich obwodów uwzględniono m.in. następujące
aspekty: istniejące zasoby materialne (baza lokalowa szkół), populację dzieci wg roczników
urodzeń – zameldowanych w Ełku na pobyt stały i czasowy, objętość szkół pod względem
ilości uczniów, dzienny czas pracy szkół, kadrę pedagogiczną szkół.
Sieć szkolna wraz z granicami obwodów – zgodnie z załącznikami – została przygotowana w
sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego z uwzględnieniem
drogi dziecka z domu do szkoły.
Przedmiotowa uchwałę przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty, który w ciągu 21 dni od
jej otrzymania opiniuj ją. Uchwala podlega również opiniowaniu przez związki zawodowe.

Wprowadzenie tych zmian rodzi również skutki finansowe w zakresie: uzupełnienia w sprzęt i
pomoce dydaktyczne, w tym pracowni przedmiotowych.
Poprawiony projekt zostanie dostarczony radnym przed sesją.
Komisja zapoznała się z powyższymi projektami uchwał.
Pkt. 5. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 rok.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poinformowała, że zostało przygotowane
i przedłożone członkom Komisji sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 rok – czy są uwagi?
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli przedłożone sprawozdanie jednomyślnie –
poprzez aklamację.
Pkt.6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Michał Tyszkiewicz powiedział, że dobrze byłoby się dowiedzieć, jaka jest sytuacja
dwóch ełckich szpitali w kontekście ustawy o sieci szpitali.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska – w planie pracy komisji jest punkt dotyczący
dostępności do usług medycznych dla mieszkańców na terenie miasta. Bieżąca działalność
szpitala „Pro-Medica”. Można będzie podyskutować również na ten temat. Na razie brak tutaj
jakiś konkretnych wiadomości.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poinformowała następnie, że został
rozstrzygnięty przetarg i za około miesiąc Pro-Medica będzie miała nowy mammograf
analogowy podłączony do cyfrowej stacji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Irena Markowska
podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 15.20.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodnicząca Komisji
Irena Markowska

