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STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH  

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH 

 

Załącznik 

do protokołu przeprowadzonych konsultacji  

z dnia 8 kwietnia 2016 r. 

 

Protokół z otwartego spotkania konsultacyjnego 

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior-WIGOR w Policach 

 

W dniu 8 marca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach odbyło się otwarte 

spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym 

Domu Senior-WIGOR w Policach. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Spotkanie rozpoczęła oraz przywitała przedstawicieli organizacji pozarządowych  

pani Beata Chmielewska, Członek Zarządu Powiatu w Policach, po czym oddała głos pani 

Edycie Rudeckiej, Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, celem 

szczegółowego omówienia procedury organizacyjnej spotkania oraz konsultowanego projektu 

uchwały. 

 

Pani Edyta Rudecka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, 

przybliżyła zebranym formę organizacyjną przeprowadzanych konsultacji, w tym omówiła 

ustalony przez Zarząd Powiatu w Policach kalendarz czynności konsultacyjnych  

w przedmiotowej sprawie.  

W dalszej części swojej wypowiedzi pani Edyta Rudecka przybliżyła zebranym 

konsultowany projekt uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior-WIGOR  

w Policach. 

 

Następnie przybyli na spotkanie przedstawiciele organizacji pozarządowy wyrazili swoje 

opinie w zakresie konsultowanego projektu uchwały. 

 

Pani Maria Górska, reprezentująca Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr z siedzibą  

w Policach, złożyła wniosek o sprawdzenie zasadności ustalenia przedziałów określających % 

odpłatności ponoszony przez osobę kierowaną w odniesieniu do osoby samotnie 

gospodarującej oraz % odpłatności ponoszony przez osobę kierowaną  

w odniesieniu do osób w rodzinie.  

W opinii pani Marii Górskiej celowym byłoby, aby wartości te następowały kolejno  

po sobie, np. 5 % - 7 %, 8 % - 12 %, 13 % - 17%.   
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Reprezentanci pozostałych przybyłych na spotkanie organizacji pozarządowych,  

tj. Fundacji dla Seniora z siedzibą w Policach oraz Oddziału Rejonowego Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach nie wnieśli uwag do konsultowanego projektu 

uchwały 

 

Więcej opinii nie zgłoszono.  

 

W związku z powyższym pani Beata Chmielewska zakończyła otwarte spotkanie 

konsultacyjne w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym 

Domu Senior-WIGOR w Policach.  

 

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden przekazany zostanie Zarządowi Powiatu w Policach. 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządził: 

Podinspektor 

 

Daria Dudek 

 

Na oryginale właściwy podpis 

 

 


