
PROTOKÓŁ  NR 4/19 
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 20 marca 2019 roku, w Urzędzie Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż  Karola Rudowskiego 10, w sali nr 109, 
w godzinach od 15.00 do 15.40 

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

I) Błaszczyński Marian 
Czarczyk Michał  — Przewodniczący Komisji 
Czubała Urszula 
Dajcz Sławomir 
Olejnik Wiesława 
Pencina Ludomir 
Wężyk-Głowacka Marlena 
Więcławska Sylwia 

Radni nieobecni: 

1) Czechowska Krystyna 

W posiedzeniu udział  wzięli również: 
Andrzej Kacperek- Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
Adam Karzewnik — Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
Bogdan Mimik — Sekretarz Miasta 
Grzegorz Janowski — Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych; 
Marzenna Rumińska — Filipek — Koordynator w Zespole Pomocy Środowiskom Rodzinnym 
Anna Bajdzienlco - Kierownik Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka 
Zofia Antoszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
Elżbieta Dobrzyńska — Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego 
w Piotrkowie Trybunalskim 

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. 

W wyniku głosowania (8-0-0) Komisja przyjęła porządek posiedzenia w zaproponowanej 

wersji: 

I. 	Proponowany porządek dzienny posiedzenia 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych 

i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 
2019 roku. 
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok. 
Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok. 
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Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim pn.: 
„Sytuacja epidemiologiczna oraz stan sanitarny powiatu grodzkiego za rok 2018." 
Korespondencja kierowana do Komisji. 
Sprawy różne. 

Porządek po zmianach: 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych 
i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 
2019 roku. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań  i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2019-2021". 
Sprawozdanie z Realizacji Zadań  z Zakresu Wspierania Rodziny za rok 2018. 
Sprawozdanie z Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok. 
Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok. 
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim pn.: 
„Sytuacja epidemiologiczna oraz stan sanitarny powiatu grodzkiego za rok 2018." 
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 21 stycznia 
2019 roku. 
W wyniku głosowania, przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, 
Komisja przyjęła Protokół  z Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób 
Niepełnosprawnych z dnia 21 stycznia 2019 r. 

Punkt 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań  i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok. 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: Jaka była kwota w 2018 roku przeznaczona na 
dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i dofinansowanie w zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze? 

Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: Jeżeli chodzi o 
turnusy rehabilitacyjne to planowana kwota była 430.893 zł, wydatkowana była 426.918 zł  było 
to dla 381 osób, 584 osoby niepełnosprawne otrzymały decyzje odmowną  w tamtym roku i 206 
opiekunów tez tych rodzin otrzymało też  decyzję  odmowną, czyli łącznie 790 osób otrzymało 
decyzję  odmowną. Na przedmioty ortopedyczne plan był  500 tys. złotych w zeszłym roku, 
wydatkowana kwota była 571.830, 57 zł, pomocą  zostało objętych 456 osób dla 32 osób zabrało 
środków finansowych na łączną  kwotę  28.894 zł. 
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Pani Marlena Wężyk-Glowacka: Rozumiem, że teraz ta kwota została zmniejszona, bo jeżeli 
w zeszłym roku była to kwota 571 tys. złotych teraz plan jest na 510 tys. złotych. Czy ta kwota 
jest wystarczająca, zwłaszcza, że w zeszłym roku dla 32 osób zabrakło tych środków? 
Zwiększyła się  kwota na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. 

Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: Nie tylko, bo na 
przedmioty ortopedyczne też  się  zwiększyła i jest to kwota 510 tys. złotych. Wnioski złożone 
na chwilę  obecną  to jest 214 wniosków na ogólną  kwotę  260.481 zł. Jeżeli chodzi o turnusy 
rehabilitacyjne to wnioski są  złożone na 1.297.442 zł, a proponujemy kwotę  459.948 zł  jest to 
35 % ogólnego zapotrzebowania. 

Pani Marlena Wężyk-Glowacka: Do kiedy jest składanie wniosków, jeśli chodzi 
o przedmioty ortopedyczne? 

Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedziała, że cały 
czas przez cały rok. 

Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Chciałbym prosić  o to, aby porównywać  
plan do planu, a nie wykonanie, bo praktyka jest taka, iż  środki niewykorzystane w ciągu roku, 
zarówno na rehabilitacje zawodowej jak i społecznej wykorzystujemy, oczywiście za Państwa 
aprobatą  w ciągu roku i tylko na przedmioty ortopedyczne. Poważne środki w ciągu roku 
przeznaczamy już  nie na turnusy tylko na przedmioty ortopedyczne. Do Prezydenta Miasta 
trafia mnóstwo próśb, omawialiśmy także kwestie w organie II instancji, a więc 

w Samorządowym Kolegium Odwoławczym (SKO), dotyczące turnusów ci którzy byli poraz 
ostatni w 2011 roku. Do tych Państwa nie trafiają  żadne argumenty, że my nie mamy środków 
finansowych na to, aby tych Państwa wysłać  na turnusy skoro przepisy prawa dają  taką  
możliwość  raz w roku, w szczególnych sytuacjach raz na 2 lata. 

Pani Wiesława Olejnik: Chciałabym być  takim głosem osób niepełnosprawnych, bo znając 

propozycję  podziału wiadomo kontaktowałam się  z nimi i powiem co oni myślą, co mówią  i co 

być  może wpłynie na jakąś  delikatną  zmianę  naszych decyzji. Na pomoce ortopedyczne 
przekazana była kwota 500 tys,. złotych, na chwilę  obecną  jest ich 510 tys. złotych. Osoby 

niepełnosprawne uważają, że i tak jest za mało, bo ponoć  z poprzedniego roku kwota 

wystarczyła do maja. Potem owszem, dokładaliśmy jak to było tylko możliwe, ale już  po maju 

były trudności w pozyskaniu tych środków. Takie trudne słowa padają  od nich, bo czy 

ważniejszy jest turnus rehabilitacyjny trwający 14 dni, czy pomoc na 365 dni w roku komuś  
kto skorzysta, czy to z aparatu słuchowego, pielucho majtek, chodzika. Państwo mają  taką  
prośbę, bo sugerują  się  też  tym, że nawet i rząd zauważył, że nie można równo traktować  ludzi 

z grupą  pierwszą  inwalidzką, kiedy to sprawa opieki jest dużo bardziej potrzebna, niż  tych 

z trzecią  grupą, którzy na ogół  wyruszają  na te turnusy rehabilitacyjne. 

Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: Jeżeli byśmy tą  
kwotę, którą  mamy założoną, czyli 459.948 zł  to ona wystarczy tylko dla osób z pierwszą  
i drugą  grupą  inwalidzką, która nigdy nie była. To samo było w tamtym roku 

i załatwimy jeszcze rok 12 i wszystko przed 12 rokiem życia. Dzieci są  zawsze w pierwszej 

kolejności. Osoby, które były w 2012 roku to 7 lat już  minęło i nie pójdą  tzn. w 2012 roku 

jeszcze w tym roku ruszymy dlatego, że były straszne awantury w zeszłym roku, że tylko jeżdżą  
ci co nigdy nie byli i przybywa tych osób, bo myśleliśmy, że będzie z roku na rok coraz lepiej, 

ale okazuje się, że przybywa tych osób. 
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Pani Wiesława Olejnik: Taka jest propozycja osób niepełnosprawnych, ale tych, którym 
zależy na tych pomocach ortopedycznych, żeby na turnusach rehabilitacyjnych zostawić  400 
tys. złotych, a te 59.948 zł  przerzucić  na pomoce ortopedyczne? 

Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: Na przedmioty 
ortopedyczne nie dostało tylko 32 osoby, natomiast na turnusy nie pojechało 790 osób. 
Przedmioty ortopedyczne - jest tak przyjęty i myślę, że tak zostanie, że wszystkie środki jakie 
będą  wpływały z innych zadań  to zawsze przeznaczamy na przedmioty ortopedyczne. 
Przedmioty ortopedyczne dostają  również  dofinansowanie z Narodowego Funduszu. Mogę  
wesprzeć  kogoś, jeżeli ktoś  ma problem z zakupem jakiegoś  przedmiotu ortopedycznego, 
ponieważ  to w całości nie pokrywa zakup tego przedmiotu. Mogę  wesprzeć  i mogę  dać  zasiłek 
specjalny, ale w granicach możliwości finansowych ośrodka i nie można powiedzieć, 
że generalnie wszyscy, każdy trudny przypadek mogę  wziąć  indywidualnie. 

Przewodniczący Komisji poddał  pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
W wyniku głosowania przy 8 glosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia zadań  i podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok. 
Opinia Nr 8/4/19 

Punkt 3 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2019-2021". 

Pan Michał  Czarczyk: W projekcie uchwały jest analiza SWOT przeprowadzona i w tej 
analizie są  słabe strony. Rozumiem, że jest to analiza dotycząca naszych lokalnych działań? 

Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: Zgadza się, tylko 
mieszkańców Piotrowa. 

Pan Michał  Czarczyk: Moje pytanie dotyczy jednego z punktów słabej strony, mianowicie 
rutynowość  działań, zbyt mała liczba działań  innowacyjnych, wysoki poziom bierności. 
A dokładnie chciałem zapytać  o wysoki poziom bierności? 

Pani Marzenna Rumińska — Filipek: Jest to wysoki poziom bierności mieszkańców, 
że od nich nie wychodzą  żadne inicjatywny, my musimy do nich wychodzić  z ofertami. 

Pan Michał  Czarczyk: Mamy informację, że w ciągu 2 lat ileś  asystentów wzrosła z dwóch 
do pięciu. W 2016 roku objęte zostały działania asystenta 44 rodziny, przeprowadzono 1022 
wizyty, w następnym roku mamy 4 asystentów, 59 rodzin i 1352 wizyty i rok zeszły mamy 5 
asystentów, 61 rodzin, a 924 wizyty. Dlaczego taki spadek? 

Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: W końcówce 
roku dostaliśmy dwóch asystentów i dodatkowo tych dwóch asystentów to wynika z programu 
unijnego, który wygraliśmy, bo złożyliśmy ofertę  i on się  dopiero rozpoczął  w końcówce roku 
i tych dwóch asystentów jest zatrudnionych w ramach programu unijnego, który będzie trwał  
przez 3 lata, ale później na pewno przedłużymy z nimi umowę, ponieważ  propozycja teraz 
rządu jest taka, żeby w zasadzie każda rodzina miała asystenta. Asystent może mieć  
maksymalnie 15 środowisk, w związku z tym będą  potrzeby, żeby jeszcze zatrudnić  dodatkowo 
asystentów. 
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W wyniku głosowania przy 8 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021". 
Opinia Nr 9/4/19 

Punkt 4 
Sprawozdanie z Realizacji Zadań  z Zakresu Wspierania Rodziny za rok 2018. 

Pan Michal Czarczyk: W Sprawozdaniu jest mowa o rodzinie wspierającej, która z powodów 
osobistych przestała wspierać. Czy są  jakieś  kryteria, aby zostać  rodziną  wspierającą? 
Jaka jest motywacja takich rodzin wspierających? Czy jest to na zasadzie charytatywności, czy 
jednak otrzymują  jakieś  środki? 

Pani Anna Bajdzienko Kierownik Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka: Rodzina 
wspierająca otrzymuje tylko środki finansowe na zasadzie zwrotu kosztów poniesionych, 
w związku z niesioną  pomocą  rodzinie, którą  wspiera, natomiast ona nie dostaje żadnego 
wynagrodzenia, ani żadnych takich środków finansowych. Odnosząc się  do pierwszej części 
pana pytania to rodzina wspierająca, oczywiście musi spełniać  kryteria, czyli to nie może być  
osoba karana, musi dawać  gwarancję  właściwego wypełniania tej funkcji względem rodziny. 
Oceniamy ta rodzinę  na podstawie przeprowadzonego wywiadu i zasięgnięcia informacji, 
czy ta osoba jest karana, czy nie. 

Komisja przyjęła Sprawozdanie do wiadomości. 

Punkt 5 
Sprawozdanie z Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok. 
Komisja przyjęła Sprawozdanie do wiadomości bez uwag. 

Punkt 6 
Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego za 2018 rok. 
Komisja przyjęła Sprawozdanie do wiadomości bez uwag. 

Punkt 7 
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim pn.: 
„Sytuacja epidemiologiczna oraz stan sanitarny powiatu grodzkiego za rok 2018." 

Pan Michal Czarczyk: Czy w Piotrkowie wzrasta ilość  dzieci, które nie przystępują  do 
obowiązkowych szczepień? 

Pani Elżbieta Dobrzyńska Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu 
Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim: Owszem niestety tak, od końca 2016 roku, 
czyli wezmę  pod uwagę  2017 rok, 2018 rok ten wzrost to, aż  90 dzieci. W ubiegłym roku 
zaszczepiło się  5 dzieci, czyli jakieś  postępy są, bo w 2017 roku był  tylko przyrost. Maleje 
zaszczepialność  tzw. rozumiane, czyli 95 % kiedyś  mówiliśmy, a teraz 90 % zabezpiecza 
populację. Najmniejsza wyszczepialność  jest w grupie dzieci 6-letnich - 73 %. Odry wmieście 

nie mieliśmy, w powiecie też  nie. 

Pan Ludomir Pencina: Czy w tych odmowach jest dużo odmów szczepienia przeciwko odrze? 
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Pani Elżbieta Dobrzyńska Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu 
Sanitarnego: Tych odmów jest dosyć  dużo, szczególnie, ze od 1 stycznia 2019 roku odra 
będzie szczepiona w 6, a nie w 10 roku życia, tam jeszcze wchodzi świnka, różyczka, krztusiec 
I to jest szczepionka skojarzona. Mimo, że nie ma Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych 
(NOP - to niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym 
szczepieniem ochronnym), kilka przypadków odnotowaliśmy, ale wszystkie były łagodne. 
Są  jednostkowe przypadki, że dziecko nie zostało zakwalifikowane do szczepień  z powodu 
stanu zdrowia. 

Punkt 8 
Korespondencja kierowana do Komisji. 
Brak korespondencji kierowanej do Komisji. 

Punkt 9 
Sprawy różne. 

Pani Wiesława Olejnik: Czy byłaby możliwość  zorganizowania w mieście takiego punktu, 
centrum obsługi obcokrajowców, czy centrum informacyjnego? Obcokrajowców jest około 
7 tys. osób w naszym mieście, ta liczba stale rośnie. 

Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Jak jest taka potrzeba to rozważymy tą  
kwestię. Mamy darmową  pomoc prawną, ośrodek interwencji kryzysowej, być  może trzeba 
będzie coś  pomyśleć, żeby wiedzieli gdzie mają  dotrzeć. 

Pani Wiesława Olejnik: Myślałam tez o Centrum Informacji Turystycznej (CIT),który tez w 
jakiś  sposób role informacyjną  pełni. 

Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: My turystom raczej nie będziemy pomagać, 
lecz tym którzy mają  legalny pobyt i pracują  na rzecz przedsiębiorców. 
Pani Marlena Wężyk-Głowacka powiedziała, że w Urzędzie Pracy przydałaby się  osoba, 
tłumacz, która służyła by pomocą  zatrudnianym Ukraińcom. 

Pan Michał  Czarczyk: Jakie są  procedury w przypadku notorycznej odmowy zaszczepienia? 

Pani Elżbieta Dobrzyńska Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu 
Sanitarnego: Procedury są  takie, że najpierw wysyłamy do tych osób pismo informujące 
o dobrodziejstwie szczepień  informujące o tym jakie korzyści, gdyż  powiem tak górnolotnie 
ludzkość  odniosła z powodu szczepień, jeśli nie ma żadnej reakcji po ponownym wezwaniu 
przez ośrodek zdrowia idzie upomnienie. Upomnienie ma funkcję  przypominającą, ale kosztuje 
11,60 zł, więc idzie to upomnienie oddzielnie na każdego z rodziców, jeśli dziecko ma dwoje 
rodziców. Jeśli nie reagują, tytuł  wykonawczy wysyłany jest do Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego, egzekucja administracyjna zaczyna się  w momencie wystawienia tego tytułu, 
bowiem Wojewódzki Inspektor Łódzki na zasadzie porozumienia przejął  rolę  Wojewody 
i nakłada kary pieniężne. Kary są  różne, bo od 500 zł  takie jak my tu otrzymujemy, bo już  sporo 
tych kar na naszym terenie ludzie otrzymali - 2 tys. złotych, są  oczywiście sprawy w sądzie, na 
razie mieliśmy dwie i obie wygrane. 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: Jeżeli osoba zapłaci karę  jakie są  dalsze konsekwencje? 
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Pani Elżbieta Dobrzyńska Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu 
Sanitarnego: Nie ma dalszych konsekwencji. Robimy tak, że jeśli dziecko wejdzie 
w obowiązek następnych szczepień, np., jeśli jest nieszczepione w ogóle od urodzenia to jest 
prowadzone postępowaniem i jest w 6 roku życia, gdzie jest sporo następnych szczepień, 
następny etap wznawiamy postępowanie, bo tam możemy już  dopisać  inne szczepienie i ono 
jest nie to samo. Tak naprawdę  nic innego zrobić  nie można, bo nie można dwa razy karać  za 
to samo, natomiast tych tytułów i postanowień  o nałożeniu grzywny do każdej sprawy może 
być  nieskończenie wiele. 

Pan Ludomir Pencina: Jak wygląda sprawa z prawem polskim, jeśli chodzi o przedszkola 
i żłobki, ze nie przyjmują  dzieci bez szczepień? 

Pani Elżbieta Dobrzyńska Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu 
Sanitarnego: To już  jest gestia samorządu. Nie ma żadnego zakazu w prawie, żeby tego nie 
robić. 

Na tym protokół  zakończono. 

Przewodniczący 
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, 

Spraw Społecznych i Osób 
Niepełnosprawnych 

Michał  Czarczyk 

ofrr _ 

Protokół  sporządziła: 

Monika Mróz 

kyab 

7 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

