
PROTOKÓŁ  NR 3/19 
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 21 stycznia 2019 roku, 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Adama Próchnika 34, sala nr 26, II piętro, 

w godzinach od 8.00 do 10.00 

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 
Olejnik Wiesława 
Pencina Ludomir 
Wężyk-Głowacka Marlena 
Więcławska Sylwia 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
Grzegorz Janowski — Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych; 
Zofia Antoszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
Marzenna Rumińska — Filipek — Koordynator w Zespole Pomocy Środowiskom Rodzinnym 

Obradom przewodniczył  pan Michał  Czarczyk Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, 
Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych. W chwili rozpoczęcia posiedzenia na sali obecnych 
było 7 członków Komisji, co stanowiło quorum i obrady Komisji byty prawomocne. 

Porządek dzienny: 

Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
Przyjęcie porządku obrad: 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych 
i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5.12.2018r. 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych 
i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12.12.2018r. 
Informacja na temat funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 

Piotrkowie Trybunalskim. 
Korespondencja kierowana do Komisji. 
Sprawy różne. 

Punkt 1 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób 
Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5.12.2018r. 

Komisja przyjęła protokół  bez uwag. 
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Punkt 2 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób 
Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12.12.2018r. 

Komisja przyjęła protokół  bez uwag. 

Punkt 3 

Informacja na temat funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 
Trybunalskim. 

Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR: Witam wszystkich serdecznie, cieszę  się, że zgodziliście 
się  Państwo, aby posiedzenie komisji odbyła się  właśnie w siedzibie MOPR. Jest ze mną  pani 
Marzenna Rumińska — Filipek, koordynator w Zespole Pomocy Środowiskom Rodzinnym, która 
sprawuje też  nadzór nad pisaniem projektów. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje zadania 
gminy i powiatu z racji tego, że jesteśmy miastem na prawach powiatu. Zatrudniamy 126 
pracowników, mamy zespoły, które realizują  poszczególne zadania. Nie wszystkie zespoły znajdują  
się  w siedzibie ośrodka przy ul. Próchnika, tu znajdują  się  tylko: administracja i kadry, księgowość, 
Zespół  Realizacji Pomocy i największy zespół, tj. Zespół  Pomocy Środowiskom Rodzinnym, który 
liczy 40 osób: kierownik, 34 pracowników socjalnych i 5 koordynatorów. 

Pozostałe zespoły MOPR mieszczą  się  w różnych punktach miasta: 

Zespół  Świadczeń  Rodzinnych i Zespół  Dodatków Mieszkaniowych - ul. Sienkiewicza 16a, 
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka - ul. Wysoka 24/26, 
Miejski Zespół  d/s Orzekania o Niepełnosprawności - ul. Dmowskiego 47, 
Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych - al. Aleje 3 Maja 31. 

Za dwa miesiące otrzymają  Państwo sprawozdanie z realizacji zadań  MOPR za rok 2018. 
Chciałam dodać, że w 2018 roku środki finansowe na pomoc społeczną  stanowiły kwotę  102 mln 537 
tys. zł. Chciałam Państwa uspokoić, że nie jest to rozdawanie pieniędzy osobom, które nie powinny 
ich dostać. Z tych 102 mln zł  wydatki na zasiłki i pomoc w naturze stanowią  tylko 1,7 % ogólnych 
wydatków. Są  to wydatki zarówno z budżetu gminy, jak i ze skarbu państwa, z czego z budżetu gminy 
jest to kwota 796 tys., czyli 0,7 %. Obecnie zmienia się  diametralnie praca pomocy społecznej. Nie 
jest już  to pomoc nastawiona na pomoc pieniężną, ale przede wszystkim jest to pomoc w postaci pracy 
socjalnej. Właściwie nie ma tygodnia żebyśmy nie mieli zgłoszenia albo sytuacji takiej, że idziemy do 
domu i jest osoba chora psychicznie, jest depresja, nerwica. To jest bardzo trudna praca zarówno dla 
pracowników socjalnych, jak i praca w tym środowisku. Osoby nie zdają  sobie często sprawy z tego, 
że jest wymagana opieka medyczna. W trudnych przypadkach często musimy się  podpierać  pomocą  
ze strony kuratorów, policji, straży miejskiej. Nie wszystkie działania może podjąć  pracownik 
socjalny, kurator ma większe uprawnienia i z tej pomocy korzystamy. Od kilku lat składamy wnioski i 
pozyskujemy środki finansowe na różne programy. Robimy to w ramach swojej pracy, którą  na co 
dzień  wykonujemy, czyli pracownicy socjalni muszą  łączyć  i pisanie projektu i swoją  pracę  w terenie, 
co jest bardzo trudne. Mam wielki szacunek dla tych ludzi, bo pracę  mają  bardzo ciężką, a pomimo to 
chcą  wyjść  na zewnątrz i nieść  pomoc w taki sposób. W końcówce roku 2018 wygraliśmy program 
unijny na ponad 80 tys. zł. Jest to program, który będzie trwał  3 lata pt. „Podaruj radość". Pani 
Marzenna Rumińska-Filipek wraz z kilkoma pracownikami socjalnymi przyłożyła się  do stworzenia 
tego projektu. 



Pani Marzenna Rumińska-Filipek, Koordynator w Zespole Pomocy środowiskom Rodzinnym, 
wyświetliła prezentację  na temat działalności i funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Piotrkowie Trybunalskim. (Prezentacja w wersji papierowej stanowi załącznik do protokołu, 
w wersji elektronicznej znajduje się  do wglądu w Biurze Rady Miasta.) 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka zapytała, ile rodzin rocznie zgłasza się, aby zostać  rodziną  
zastępczą. 
Pani Zofia Antoszczyk odpowiedziała, że około 4 rodzin rocznie. 
Pan Sławomir Dajcz zapytał, ile obecnie funkcjonuje takich rodzin. 
Pani Zofia Antoszczyk odpowiedziała, że ponad 100 rodzin. 
Pani Krystyna Czechowska zauważyła, ze problem tak małej ilości rodzin chętnych do zostania 
rodziną  zastępczą  może wynikać  z trudnych procedur jakie rodzina musi spełnić. 
Pani Zofia Antoszczyk: Społeczeństwo nam się  starzeje, w związku z tym jest duże zapotrzebowanie 

na usługi opiekuńcze, na domy pomocy społecznej są  potrzebne środki finansowe. Koszty utrzymania 
w domach pomocy społecznej są  bardzo duże. W Piotrkowie jest to koszt 3700 zł, 70% płaci osoba ze 

swoich świadczeń, pozostałą  kwotę  płaci rodzina, ale zwykle też  ich nie stać, więc pozostałą  kwotę  
płaci gmina, jest to kwota ponad 2000 zł. 
Pani Marlena Wężyk-Glowacka zauważyła, że jest też  problem z miejscami w Domu Pomocy 
Społecznej. 
Pani Zofia Antoszczyk: W tej chwili czeka 7 osób na miejsce. Nie są  to też  osoby, które już  muszą  
iść  do domu opieki. W sytuacji pilnej możemy umieścić  taką  osobę  w niepublicznym zakładzie opieki 

zdrowotnej. Kontrola, która była zakwestionowała umieszczanie tam osób, natomiast nie mogę  się  
z tym zgodzić, bo domy te zostały dopuszczone do przyjmowania tych osób, ponadto mają  niższą  
stawkę, ponieważ  DPS w Poniatowie kosztuje 3100 zł. Dobry jest również  program unijny, w którym 

prowadzone są  usługi opiekuńcze, te usługi są  w sobotę  i w niedzielę. Na razie te usługi są  dla 

niewielkiej liczby osób, dobrze by było, żeby poszerzyć  bazę  tych osób. 
Pani Wiesława Olejnik: Czy te usługi są  w jakiś  sposób płatne, dla tych ludzi. 
Pani Zofia Antoszczyk: Jest tabela odpłatności, która nie jest taka wysoka. Jest ona uzależniona od 

wysokości dochodów. Dla emerytów z tego starego portfela nie są  to duże stawki. Godzina ( ta 

najwyższa stawka) kosztuje dużo bo ok. 28 zł  na godzinę  Usługi Prowadzi Dzienny Dom Pomocy 

Społecznej, który ma problem z opiekunkami, dlatego też  w sobotę  i niedzielę  korzystają  z usług 

firmy prywatnej. 
Pani Marlena Weżyk-Glowacka: Może mi Pani wyjaśnić  o co chodzi z kartami przedpłaconymi dla 

świadczeniobiorców MOPR ? 
Pani Zofia Antoszczyk: Ze względu na RODO zlikwidowaliśmy kasy, aby ludzie nie wiedzieli kto 

korzysta z pomocy. Osoba, która bierze pierwszy raz zasiłek musi osobiście odebrać  decyzję, po 

odebraniu decyzji pieniądze na drugi dzień  są  już  na koncie osobistym. W decyzji są  wyszczególnione 

daty kolejnych przelewów. Zasiłki okresowe oraz zasiłek na posiłek są  tylko na kilka miesięcy, ale 

zawsze wypłacane w terminie, który jest na decyzji. Są  jeszcze możliwości takie, że osoba podaje nam 

swój numer konta, a w przypadkach kiedy osoba jest chora, leząca, możemy zrobić  przekaz pocztowy. 

Już  od jakiegoś  czasu te karty działają  i ludzie się  do tego przyzwyczaili. Karta jest wyrabiana razi na 

tą  kartę  pieniądze zawsze są  wydawane. 
Tak nasza prezentacja wyglądała w skrócie, bo można by było bardziej szczegółowo powiedzieć  o 

każdym Zespole, np. pani kierownik Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka mogłaby przybliżyć  na 

czym polega piecza zastępcza. 
Pani Krystyna Czechowska zapytała jakie działania będą  podejmowane w ramach projektu „Podaruj 

radość" i czy MOPR będzie robił  nabór. 
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Pani Marzenna Rumińska-Filipek: Program obejmuje szereg działań  m.in.: zajęcia dla dzieci, 
spotkania integracyjne, różnego rodzaju specjalistyczne poradnictwo, terapia dla dzieci. Od 
października 2018 r. ten projekt ruszył  i będzie trwał  3 lata, 20 rodzin będzie nim objętych. 
Pani Zofia Antoszczyk: Mamy problem z naborem, ponieważ  są  przewidziane spotkania rodzin 
z psychologiem, z radcą  prawnym, jest asystent rodziny, co nie wszystkim się  podoba. Musimy 
tłumaczyć  tym rodzinom, że to wszystko jest dla ich dobra, dla poprawy sytuacji rodzinnej. 
Pani Krystyna Czechowska zapytała jakie kryteria muszą  spełniać  rodziny objęte projektem 
i o współpracę  MOPR z radami osiedli. 
Pani Zofia Antoszczyk: Muszą  to być  osoby objęte pomocą  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 
W 2018 roku występowaliśmy do rad osiedli z informacją  o tym, że jesteśmy gotowi zrobić  spotkanie 
z pracownikami, którzy przybliżą  z jalcimi problemami można do nas przyjść. 
Pani Krystyna Czechowska powiedziała, że Radzie Osiedla, w której działa brakuje informacji na 
temat osób, które potrzebują  pomocy, a Rada ta chętnie udzieliłaby takiej pomocy, np. w czasie świąt. 
Zapytała również, czy MOPR może udzielić  Radzie informacji o osobach potrzebujących z okręgu 
w którym działa Rada. 
Pani Zofia Antoszczyk odpowiedziała, że za zgodą  osoby zainteresowanej MOPR może taką  
informację  przekazać. 
Pani Wiesława Olejnik podziękowała pani dyrektor Zofii Antoszczyk za współpracę  z Radą  Osiedla 
„Południe". 

Punkt 4 

Do Komisji nie wpłynęła żadna korespondencja. 

Punkt 5 

Sprawy różne. 

Nie poruszono żadnych spraw. 

Przewodniczący 
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, 

Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 

Michał  Czarczyk 
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Protokół  sporządziła: 
Dominika Maślanka  ,.)4(4i c:44 Adoects_  
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