
Protokół Nr 9/15 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 

Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 03 września 2015 r., o godz. 12:20 

w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ul. Poznańskiej 79 w Pleszewie,  

 sala nr 107 

 

Ad. I 

Powitanie i stwierdzenie quorum 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (…), Leopold Lis otworzył IX posiedzenie komisji, 

powitał zebranych oraz stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji 

(zał. nr 1 prot.). Nieobecność zgłosił członek komisji, Zbigniew Rodek. 

 

Ad. II 

Przyjęcie porządku obrad 

 

Komisja, przez aklamację, przyjęła do realizacji porządek obrad stanowiący zał. nr 2 prot. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 1. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

 

Komisja, w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosy „za”), przyjęła protokół nr 8/15 z posiedzenia  

w dniu 30 lipca 2015 r. (uwag nie wniesiono). 

 

Ad. 2. 

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie:  

- zmiany Uchwały  Nr IV/37/15 z dnia 20 marca 2015 r.  w sprawie ustalenia wysokości  

środków finansowych  PFRON  przypadających na realizację określonych  zadań z zakresu  

rehabilitacji zawodowej i społecznej  osób   niepełnosprawnych  w Powiecie Pleszewskim  w 

2015 roku,  

 

Dyrektor PCPR w Pleszewie, Grażyna Kaczmarek -  przedstawiła projekt  uchwały  Rady  

Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały  Nr IV/37/15 z dnia 20 marca 2015 r.  w 

sprawie ustalenia wysokości  środków finansowych  PFRON  przypadających na realizację 

określonych  zadań z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  osób   niepełnosprawnych  

w Powiecie Pleszewskim  w 2015 roku (zał. nr 3 prot.). Powiat otrzymał dodatkową kwotę 

48 234 zł z Ministerstwa Finansów na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych.  Kwotę 45 000 zł przeznacza się  na  warsztaty terapii zajęciowej. 

Trudna sytuacja warsztatów utrzymuje się od wielu lat.  Od 6 lat dotacja na te zadania nie 

uległa zwiększeniu pomimo rosnących kosztów. Wynagrodzenia pracowników warsztatów   

są na poziomie najniższej krajowej. Dotacja wynosi  100 zł miesięcznie na jednego uczestnika  

warsztatów. Zgodnie z zasadą finansowania warsztatów Powiat do tej  kwoty wyasygnuje    

10%.  10% koszty  uczestnictwa osób  w warsztatach pokrywają powiaty zgodnie z  miejscem 

zamieszkania  uczestnika  warsztatów.      

Zakłada się, że podwyższona stawka zostanie utrzymana  na kolejny rok  budżetowy.   

Pozostałą kwotę zwiększonej dotacji proponuje  się  przenaczyć na   zakup   środków 

ortopedycznych,   obuwia, materacy. W tym zakresie  w roku bieżącym z  braku  środków   



74 wnioski nie zostały zrealizowane. Nabór wniosków jest całoroczny. Wnioski stale 

napływają zapotrzebowanie  w tym zakresie jest  bardzo duże.   

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (…), Leopold Lis - zapytał, czy przepisy regulują     

zakres jednostek chorobowych w przypadku których należy się wsparcie na zakup środków 

pielęgnacyjnych.  

 

Dyrektor PCPR w Pleszewie, Grażyna Kaczmarek - wyjaśniła, że do dofinansowania  

kwalifikują się  tylko wnioski  wystawione  przez   lekarzy   do NFZ.   NFZ  dofinansowuje  

zakup   potrzebnych  środków,  PCPR  uzupełnia resztę.  W pierwszej kolejności   

zaopatrywane są zawsze dzieci.   Wnioski napływają do PCPR w  trybie rocznym.  

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki - podkreślił, że w roku przyszłym przy 

podziale środków PFRON na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji osób  

niepełnosprawnych  należy  zastanowić się,  czy tak duża pula środków powinna być 

przeznaczana na dofinansowanie turnusów osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.    

 

Komisja w głosowaniu  (jednogłośnie,  4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniowała  projekt 

uchwał Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały  Nr IV/37/15 z dnia 20 marca 

2015 r.  w sprawie ustalenia wysokości  środków finansowych  PFRON  przypadających na 

realizację określonych  zadań z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  osób   

niepełnosprawnych  w Powiecie Pleszewskim  w 2015 roku (zał. nr 3 prot.).   

 

- przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą „Wspólnie Przeciw Przemocy w  Rodzinie” (zał. 

nr 4 prot.), 

 

Dyrektor PCPR w Pleszewie, Grażyna Kaczmarek - poinformowała, że PCPR w Pleszewie 

co roku występuje o dodatkowe środki na realizację programu MPiPS. Środki na Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej nie wystarczają na całość usług.  Dofinansowanie pozwala utrzymać 

dyżur telefoniczny, dyżur psychologa, poradnictwo dla uczniów gimnazjów w szkołach, 

pedagogów, materiały informacyjne, mobilną biblioteczkę. Podkreśliła dużą rolę jaką 

odgrywa dobra współpraca z zespołami działającymi w poszczególnych gminach.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (…), Leopold Lis - poinformował, że przedłożony 

program został wysoko oceniony przez MPiPS.   

 

Komisja w głosowaniu  (jednogłośnie,  4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniowała  projekt 

uchwał Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą 

„Wspólnie Przeciw Przemocy w  Rodzinie” (zał. nr 4 prot.). 

 

Ad. 3. 

Wolne głosy i wnioski 

 

Inspektor wydziału organizacyjno – administracyjnego, Romana Klamecka – na wniosek 

przewodniczącego komisji przedstawiła informację dotyczącą  pilotażowego wydłużenia  

dyżurów aptek   do godziny 24,  w okresie   od  12 -29 września.   Kolejno dyżur pełniła  

będzie apteka Nowa i Dbam o Zdrowie. O wydłużonych godzinach dyżurów     

poinformowano wszystkie apteki, lekarzy rodzinnych,  SOR,  informacje  zamieszczono w 

lokalnej prasie  oraz  w serwisie internetowym starostwa.  

 



Członek komisji zdrowia (…), Zbigniew Serbiak – wskazał, że w Wielkopolsce tylko 

powiat pleszewski  nie  zapewnia nocnych dyżurów aptek.  Obecne wydłużenie dyżurów jest 

dużą pozytywną zmianą.    

 

Inspektor wydziału organizacyjno – administracyjnego, Romana Klamecka – 

podkreśliła, że część aptek nie ma możliwości   kadrowo – organizacyjnych, by pełnić    

całodobowe  dyżury. 

 

Przewodniczący komisji zdrowia (…),  Leopold  Lis - podziękował aptekom, które   

zgodziły się pełnić  pilotażowy dyżur do godziny 24. Wnioski pozwolą na podjęcie dalszych 

decyzji w zakresie ustalenia dyżurów aptek na terenie powiatu pleszewskiego.  

 

Ad. III 

Zakończenie posiedzenia 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Zdrowia (…), Leopold Lis 

zakończył posiedzenie komisji w dniu 03 września 2015 r. 

 

Protokołowała        Przewodniczący  Komisji   

 

Dorota  Drosdowska        Leopold Lis 

 

Załączniki: 

Nr 1- lista obecności, 

Nr 2- porządek obrad 

Nr 3- Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały  Nr IV/37/15 z 

dnia 20 marca 2015 r.  w sprawie ustalenia wysokości  środków finansowych  PFRON  

przypadających na realizację określonych  zadań z zakresu  rehabilitacji zawodowej i 

społecznej  osób   niepełnosprawnych  w Powiecie Pleszewskim  w 2015 roku,  

Nr 4 - Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia do realizacji zadania 

pod nazwą „Wspólnie Przeciw Przemocy w  Rodzinie” 

 


