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PROTOKÓŁ  NR 2/18 
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 12 grudnia 2018 roku, w Urzędzie Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż  Karola Rudowskiego 10, w sali nr 109, 
w godzinach od 14.30 do 15.00 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób 
Niepełnosprawnych: 

Błaszczyński Marian 
Czarczyk Michał — Przewodniczący Komisji 
Czechowska Krystyna 
Czubała Urszula — Wiceprzewodnicząca Komisji 
Dajcz Sławomir 
Pencina Ludomir 
Wężyk-Głowacka Marlena 
Więcławska Sylwia 

Radni nieobecni na posiedzeniu: 

1. Olejnik Wiesława - nieobecność  usprawiedliwiona (delegacja) 

W posiedzeniu udział  wzięli również: 
Grzegorz Janowski — Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
Pani Zofia Antoszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
Andrzej Kacperek- Wiceprezydent Miasta 
Katarzyna Pawelczyk - Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 

Obradom przewodniczył  pan Michał  Czarczyk Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, 
Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych. W chwili rozpoczęcia posiedzenia na sali obecnych 
było 8 członków Komisji, co stanowiło quorum i obrady Komisji były prawomocne. 

Porządek dzienny wraz z autopoprawką: 

ł. Sprawozdanie z realizacji uchwal podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w okresie od 24 stycznia 2018 roku do 27 czerwca 2018 r. według stanu 
na dzień  30 września 2018 roku (wersja elektroniczna, wersja papierowa do wglądu w 
Biurze Rady Miasta). 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI11/657/18 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia 
zadań  i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych na 2018 rok. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym 
programem „Posiłek w szkole iw domu" na lata 2019-2023. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rok. 



Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na 2019 rok 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. 
Opracowanie planu pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych na I 
półrocze 2019 roku. 
Korespondencja kierowana do Komisji. 
Sprawy różne. 

Następnie Przewodniczący obrad zaproponował  wprowadzenie do porządku jako punkt 1. wybór 
Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób 
Niepełnosprawnych. 

W wyniku glosowania (8-0-0) Komisja przyjęła porządek posiedzenia w zaproponowanej wersji: 

Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób 
Niepełnosprawnych. 
Sprawozdanie z realizacji uchwał  podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w okresie od 24 stycznia 2018 roku do 27 czerwca 2018 r. według stanu 
na dzień  30 września 2018 roku (wersja elektroniczna, wersja papierowa do wglądu 
w Biurze Rady Miasta). 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L111/657/18 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia 
zadań  i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych na 2018 rok. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rok. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na 2019 rok. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. 
Opracowanie planu pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych na I 
półrocze 2019 roku. 
Korespondencja kierowana do Komisji. 
Sprawy różne. 

Punkt 1 

Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób 
Niepełnosprawnych. 

Przewodniczący Komisji pan Michał  Czarczyk zaproponował kandydaturę  pani Urszuli Czubaly na 
Wiceprzewodniczącą  Komisji. 

Pani Urszula Czubała wyraziła zgodę. 



W wyniku głosowania (8-0-0) Komisja wybrała na Wiceprzewodniczącą  Komisji ds. 
Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych panią  Urszule Czubałę. 

Punkt 2 

Sprawozdanie z realizacji uchwal podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w okresie od 24 stycznia 2018 roku do 27 czerwca 2018 r. wedlug stanu na dzień  
30 września 2018 roku (wersja elektroniczna, wersja papierowa do wglądu w Biurze Rady 
Miasta). 
Komisja przyjęła Sprawozdanie do wiadomości bez uwag. 

Punkt 3 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia 
zadań  i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych na 2018 rok. 

Pani Zofia Antoszczyk, Dyrektor MOPR: Pozostają  nam środki z turnusów 
rehabilitacyjnych w kwocie 3.929,00 zł, z dofinansowania likwidacji barier 
architektonicznych 1.750,00 zł, z dofinansowania barier technicznych 1.750,00 zł. W sumie 
jest to kwota 7.429,00 zł  i tą  kwotę  w całości proponujemy przeznaczyć  na zaopatrzenie 
w sprzęt ortopedyczny, zgodnie z propozycją  radnych z poprzedniej kadencji, tak aby środki, 
które zostają  przekazywać  na przedmioty ortopedyczne. W tym rozdziale i tak brakuje na 
dzień  dzisiejszy 55 tys. złotych. 

W wyniku głosowania (8-0-0) Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 
2018 roku w sprawie określenia zadań  i podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych na 2018 rok. 
OPINIA NR 3/2/18 

Punkt 4 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym 
programem „Posiłek w szkole iw domu" na lata 2019-2023. 

Pani Zofia Antoszczyk, Dyrektor MOPR: Poprzedni program był  na lata 2014— 2020 i jak 
gdyby jeszcze funkcjonował  pod nazwą  „ Posiłek dla potrzebujących" w tej chwili zmieniła 
się  nazwa na „Posiłek w domu i w szkole" i obejmuje lata 2019-2023 i w zasadzie, jeżeli 
chodzi o pomoc społeczną  to nic się  nie zmienia, ponieważ  podnosimy to kryterium 
dochodowe tak samo jak w poprzedniej uchwale do 150% i w związku z tym potrzebna jest 
nowa uchwała, która pozwała na kwalifikowanie osób do tego rodzaju formy wsparcia przy 
tym wyższym kryterium dochodowym. W tym zakresie nic się  nie zmienia oprócz nazwy 
i lat. Zmienia się  jedynie odnośnie szkół  ale to nie jest temat dla pomocy społecznej, tylko dla 



oświaty, szkoły mogą  otrzymywać  dofinansowanie na tworzenie stołówek, itp. Ten projekt 
uchwały dotyczy tylko kwestii pomocy społecznej. Od października 2018 roku kryterium 
dochodowe wynosi 528 zł  na rodzinę  wieloosobową, po wzroście o 150% będzie to kwota 
792 zł. Na osobę  samotnie gospodarującą  jest 701 zł, a po wzroście o 150% będzie wynosić  
1.051 zł. 

W wyniku głosowania (8-0-0) Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej 
przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 
OPINIA NR 4/2/18 

Punkt 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rok. 

Pan Grzegorz Janowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych: Realizacja tego programu jest zorganizowana tak, że mamy taki 
punkt konsultacyjny, który nazywa się  pomarańczowa linia. W nowym roku chcemy podnieść  
jakość  funkcjonalną  tego punktu poprzez przeniesienie działalności, czyli stworzenie miejsc 
pracy dla osób, które by tą  pomarańczową  linię  prowadziły. Do tej pory pomarańczowa linia 
jest zorganizowana przy Pogotowiu Opiekuńczym i tam są  doraźnie zatrudnione osoby na 
umowę  zlecenie, które prowadzą  dyżury codziennie. Działalność  w ramach tego programu to 
po pierwsze profilaktyka. W ramach tego punktu konsultacyjnego jest szereg różnych 
programów dedykowanych, realizowanych przez osoby z kwalifikacjami w szkołach, są  to 
różne programy w zakresie profilaktyki uzależnień  i prowadzone jest indywidualne 
poradnictwo dla młodzieży, która ma problemy z narkotykami, jak i dla rodziców. 

Pani Marlena Wężyk—Glowacka: Na czym będzie polegało wspomaganie działań  
organizacji pozarządowych i osób fizycznych? 

Pan Grzegorz Janowski: Określone programy mogą  być  realizowane przez organizacje 
pozarządowe, organizacje pożytku publicznego. Ogłosimy konkursy i w ramach takiego 
konkursu jakieś  programy profilaktyczne mogą  być  realizowane również  przez inne 
podmioty. 

W wyniku głosowania (8-0-0) Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 
2019 rok. 
OPINIA NR 5/2/18 

Punkt 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rok. 

Pan Grzegorz Janowski: Składa się  z trzech działów. Po pierwsze jest to profilaktyka, czyli 
diagnozowanie, skierowanie określonych programów skierowanych do różnych grup 
wiekowych. Jest to młodzież, czy tez osoby starsze. Prowadzenie ośrodka interwencji 



kryzysowej i w takich sytuacjach bardzo indywidualnych, czyli prowadzenie Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tego programu na rok 
następny jest nowością  taką, że chcielibyśmy zlecić  opracowanie diagnozy o stanie 
uzależnień  zwłaszcza młodzieży. Do tej pory taki raport w Piotrkowie nie był  nigdy 
opracowywany. Po nowym roku chcieli byśmy taką  diagnozę  stworzyć, żebyśmy mogli 
bardziej efektywnie te pieniądze wykorzystywać  . Kładziemy nacisk również  na szkolenia, na 
szkolenia zarówno osób, które zawodowo zajmują  się  tymi problemami ale również  dla osób 
na przylclad sprzedających alkohol. Chcemy zorganizować  szkolenia dla sprzedawców 
w zakresie uchwały o wychowaniu w trzeźwości. 
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Na 2019 rok mamy zapisaną  kwotę  1,5 mln 
zł  pochodzącą  z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców z tytułu korzystania z zezwoleń  na 
sprzedaż  napojów alkoholowych zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki te mogą  być  wyłącznie wykorzystane na realizację  
zadań  wynikających z innych programów, Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Te 1,5 mln 
dzielimy w ten sposób, Ze 1 mln 410 tys. zł  przeznaczamy na program alkoholowy, a 90 tys. 
na  przeciwdziałanie narkomanii. 

W wyniku głosowania (8-0-0) Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rok. 
OPINIA NR 6/2/18 

Punkt 7 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodku wsparcia. 

Pani Zofia Antoszczyk: Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej jest upoważniona do ustalenia odpłatności na drodze uchwały zadań  własnych 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. Na terenie miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego funkcjonuje schronisko, które jest ośrodkiem wsparcia. W związku z tym 
jest to projekt uchwały dotyczący mieszkańców naszego miasta. W przypadku jeżeli osoba, która musi 
być  skierowana do noclegowni posiada swój dochód albo z pracy albo posiada jakieś  świadczenie 
rentowe czy emerytalne. Nie dotyczy to osób, które mieszczą  się  w kryterium dochodowym, czyli ich 
dochód nie przekracza 701 zł  na osobę. Te osoby są  umieszczane w noclegowni bezpłatnie. 

Pan Grzegorz Janowski: Prowadzenie tej odpłatności jest szerszym elementem bo zmieniono 
ustawę  o pomocy społecznej. Główną  myślą  przewodnią  jest zaktywizowanie tych osób do 
wychodzenia z bezdomności. Każda osoba będzie zdiagnozowana, będzie miała indywidualnie 
podpisany kontrakt z opiekunem społecznym. Ta odpłatność  ma aktywizować  do tego, żeby te osoby 
wychodziły z noclegowni i organizowały sobie normalne życie. Do tej pory osoby, których ostatnim 
miejscem zameldowania był  Piotrków, przebywały w noclegowni bezpłatnie. Są  sytuacje, że te osoby 
przebywały wiele lat w noclegowni, nie było żadnej aktywizacji żeby zmobilizować  je do wyjścia 
z bezdomności. 

Pani Marlena Wężyk — Głowacica zapytała ile jest tych osób, które przekraczają  kryterium 
dochodowe powyżej 701 zł  i ile osób jest w ogóle w noclegowni? 



Pani Zofia Antoszczyk: W tej chwili jest około 20 osób, które przekraczają  kryterium dochodowe, 
a w noclegowni jest 70 osób. 

Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: To dobrze świadczy bo osoby, które 
przebywają  w noclegowni mają  status osób bezdomnych, w wyniku odzialywań  podejmują  pracę, stąd 
jeżeli pracują  uzyskują  wynagrodzenie. Automatycznie przekraczają  kryterium dochodowe 
uprawniające do świadczeń  z pomocy społecznej. To właśnie to o czym Pan kierownik mówił, że 
musimy podejmować  takie działania aby po pierwsze przeciwdziałać  ich wypaczeniu, przeciwdziałać  
ich bezdomności, a jednocześnie motywować  ich do tego aby skutecznie odnalazły się  na rynku pracy, 
podejmowały zatrudnienie. To oczywiście w dalszej perspektywie może skutkować  tym, że będą  
mogły we własnym zakresie zaspokoić  potrzeby mieszkaniowe, a nie będą  korzystały ze świadczeń  ze 
schroniska. 

Pan Michał  Czarczyk zapytał  jakiej liczbie osób schronisko może pomóc. 

Pan Grzegorz Janowski: Jest to około 100 osób, a w okresie zimy jest zorganizowane takie 
pomieszczenie, które nazywa się  ogrzewalnią, gdzie te osoby mogą  przyjść  na noc. Zostaną  
zabezpieczone, czyli wyżywione, mogą  się  wykapać  i dostana świeżą  odzież. Jest to niezależne od 
tych stu osób w schronisku. 

Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Generalnie są  to takie osoby, które nie wyrażają  
zgody na pobyt w noclegowni i dostosowania się  do obowiązującego tam regulaminu. Przede 
wszystkim osoby trzeźwe trafiają  tam, ale w przypadku kiedy byłoby zagrożenia dla życia i zdrowia, 
to nawet jeżeli jest osoba, która nie spełnia kryteriów do tego żeby ją  osadzić  w policyjnej izbie 
zatrzymań  to właśnie jest osadzana w noclegowni, gdy wytrzeźwieje to przed południem wychodzi. 

Pan Grzegorz Janowski: W poprzednim sezonie zimowym było to 100 osób i to pomieszczenie też  
było uruchamiane. 

Pani Zofia Antoszczyk: Nie ma takiej możliwości żeby osoba, która potrzebuje schronienia nie 
otrzymała go. 

Pan Ludomir Pencina: Czy to są  osoby tylko z naszego terenu, czy zdarzają  się  i osoby przyjezdne. 

Pani Zofia Antoszczyk odpowiedziała, że takie osoby też  się  zdarzają. 

Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Ta ustawa będzie temu służyć, że będziemy 
mogli dochodzić  roszczeń  od gmin, gdzie ostatni pobyt miały osoby spoza Piotrkowa. 

W wyniku głosowania (8-0-0) Komisja zaopiniował  pozytywnie projekt uchwały w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. 
OPINIA NR 7/2/18 

Punkt 8 
Opracowanie planu pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych na I 
półrocze 2019 roku. 



W wyniku głosowania (8-0-0) Komisja opracowała następujący plan pracy: 

Plan Pracy 
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, 

Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

na I półrocze 2019 roku  

STYCZEŃ  
1. Informacja na temat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 

Trybunalskim- komisja wyjazdowa. 

LUTY 
1. Określenie zadań  i podział  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych na 2019 rok. 

MARZEC 
Sprawozdanie z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny za 2018 r. i zestawienie 
potrzeb w tym zakresie. 
Informacja z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za rok 
2018. 

KWIECIEŃ  
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 
Trybunalskim za 2018 r. 
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. 
Sprawozdanie z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w mieście 
Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016 — 2018. 
Sprawozdanie z realizacji uchwał  podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w H półroczu 2018 roku. 
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, za 2018 rok. 
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019- 2021. 
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019- 2021. 

MAJ 
Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok. 
Sprawozdanie o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok. 

CZERWIEC 
1. Opracowanie planu Pracy Komisji na II półrocze 2019 r. 
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c),IC CC511Cert 

Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji. 

Punkt 9 

Do Komisji nie wpłynęła żadna korespondencja. 

Punkt 10 

Sprawy różne. 

Nie poruszono żadnych spraw. 

Przewodniczący 
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, 

Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 

Protokół  sporządziła: 

Dominika Maślanka 
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