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PROTOKÓŁ  NR 7/19 
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw SpolecznYch i Osób Niepełnosprawnych Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 28 maja 2019 roku, w Urzędzie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż  Karola Rudowskiego 10, w sali nr 109, 

w godzinach od 15.00 do 15.20 

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

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

W posiedzeniu udział  wzięli również: 
Andrzej Kacperek- Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
Bogdan Monik — Sekretarz Miasta 
Grzegorz Janowski — Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
Wioletta Olbromska — kierownik Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych 
Damian Wachała — kierownik Zespołu Dodatków Mieszkaniowych 

Obradom przewodniczył  Pan Michał  Czarczyk Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, 

Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych. W chwili rozpoczęcia posiedzenia 

na sali obecnych było 9 członków Komisji, co stanowiło quorum i obrady Komisji były 

prawomocne. 

I. Proponowany porządek dzienny posiedzenia 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych 
i Osób Niepełnosprawnych z dnia 8 maja 2019 roku. 
Zapoznanie się  z Raportem o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/76/19 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku 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 wzoru wniosku o wypłatę  
zryczałtowanego dodatku energetycznego. 
Korespondencja kierowana do Komisji. 
Sprawy różne. 
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II część  posiedzenia — część  wyjazdowa 

- Wizyta w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej 

W wyniku głosowania, przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, Komisja 
przyjęła proponowany porządek. 

Punkt 1 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych 
i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
08 maja 2019 roku. 
W wyniku głosowania przy, 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, Komisja 
przyjęła protokół  z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych 
i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 08 maja 2019 roku. 

Punkt 2 
Zapoznanie się  z Raportem o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok. 

Pani Wiesława Olejnik: Przez wiele lat miałam możliwość  pracowania w Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy tylko OSiR realizował  kampanię  „Zachowaj 
trzeźwy umysł"? 
Pan Grzegorz Janowski, kierownik Referatu Spraw Społecznych: Głownie kampania była 
realizowana przez OSiR, ale również  przez różnego typu stowarzyszenia, czy szkoły. 
Pan Bogdan Munik: Gdybyśmy chcieli bardzo drobiazgowo opisywać  to zagadnienie to ten 
Raport nie liczyłby 144 strony, a liczyłby ponad 400 stron (w oparciu o materiały z jednostek), 
a i tak został  skrócony i odnieśliśmy się  do wybranych, najważniejszych elementów mających 
wpływ na realizację  poszczególnych zapisów. Kwestia dotycząca Programu Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zawarta na 60 stronie, tam jest opisane, co 
OSiR podał  w ramach swojej działalności akurat tej imprezy, które ich zdaniem cieszyły się  
największą  popularnością  i akurat te elementy kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł" są  
realizowane przez OSiR. 
Pani Wiesława Olejnik: Dziwi mnie, że inne instytucje, które także miały szanse organizować  
tego typu działania, po prostu się  nie pochwaliły. Prośba o działanie na przyszłość, że bardziej 
szczegółowo chcielibyśmy, a potem rzeczywiście wybierzemy sami to co jest najbardziej 
istotne, bo bardzo dokładnie potrafił  OSiR napisać, że 17 imprez zorganizował  w ramach 
kampanii, w których wzięło udział  2200 uczestników. 
Pani Marlena Wężyk-Glowacka: Panie Sekretarzu, przeczytałam Raport i powiedziałabym, 
że on w niektórych kwestiach jest bardzo szczegółowy więc myślę, że może tych szczegółów, 
albo nie było, chociaż  śmiem twierdzić, że jeżeli pan Sekretarz mówi, że były to są. 
Pan Grzegorz Janowski, kierownik Referatu Spraw Społecznych: Szczegółowy zakres 
imprez organizowanych przez szkoły, stowarzyszenia jest umieszczony w Sprawozdaniu 
z realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Pan Bogdan Munik: Jeżeli w tym zakresie mówimy to ustawodawca w zakresie Raportu 
dopuszcza możliwość, iż  Rada Miasta może w drodze uchwały przyjąć  wytyczne do 
opracowywania Raportu o stanie miasta. Jeżeli Państwo dojdą  do wniosku, iż  będą  chcieli 
określić  wytyczne dla Prezydenta Miasta w zakresie opracowania Raportu, to nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby w końcu roku taką  uchwałę  Rady Miasta podjąć  w sprawie wytyczanych do 
opracowania Raportu o stanie miasta. Wtedy będziemy ten Raport pisali według Państwa 

2 



wskazówek. Ustawodawca daje możliwość, ze Rada w drodze uchwały może podjąć  uchwałę  
w sprawie wytycznych w zakresie Raportu o stanie miasta, ale nie jest to wymóg obligatoryjny. 
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Nawiązując do wypowiedzi pana Sekretarza 
i pana Grzegorza Janowskiego, chciałem podkreślić, że pewnie jakiś  konsensus wypracujemy, 
natomiast proszę  zwrócić  uwagę, że niedokładnie jest tak, że Państwo przed przyjęciem 
Raportu przyjmujecie na sesjach sprawozdanie, chociażby z realizacji programu „Bezpieczne 
Miasto", czy programów przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, przyjmujecie także 
informację  o realizacji corocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dla 
nas nie byłoby żadnym problemem, aby całe to sprawozdanie umieścić  w Raporcie, ale czy jest 
sens. Raport może się  rozrosnąć  do kilkuset stron, czy my przebrniemy przez ten materiał ? 
Pan Bogdan Munik: Słuszna uwaga panie Prezydencie i w nawiązaniu do tego powiem, 
że Zbiorczy raport z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
przyjęty został  na VI Sesji w dniu 27 marca 2019 r. W Raporcie o stanie Miasta są  zawarte 
główne cele, wskaźniki, natomiast po szczegóły odsyłamy do danego sprawozdania przyjętego 
na sesji. 

Komisja przyjęła Raport o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego do wiadomości. 

Punkt 3 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego wotum zaufania. 

Przewodniczący Komisji poddał  pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
W wyniku głosowania, przy 7 glosach za, bez glosów przeciwnych i ł  glosie wstrzymującym, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania. 

Opinia Nr 14/7/19 
Punkt 4 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwaly Nr VI/76/19 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań  i 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok. 

Pani Wioletta Olbromska — kierownik Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób 
Niepelnosprawnych wyjaśniła, że jeśli chodzi o podział  to dotyczy on tylko i wyłącznie 
podziału środków w zakresie rehabilitacji zawodowej. Zadaniami tymi zajmuje się  Powiatowy 
Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, który proponuje wprowadzić  następujące zmiany z 
uwagi na brak zainteresowania osób niepełnosprawnych środkami na podjęcie działalności 
gospodarczej: zmniejszenie kwoty 40 tys. do 20 tys., a jednocześnie zwiększenie o kwotę  20 
tys. środków przeznaczonych na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób 
niepełnosprawnych, poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu. Jest to 
spowodowane tym, iż  jest duże zainteresowanie stażami i szkoleniami. W związku 
z powyższym podział  dotyczy rehabilitacji zawodowej i po dokonanych zmianach kwota 
przeznaczona na rehabilitację  zawodową  nie ulegnie zmianie i wynosić  nadal będzie 
144.300,00 złotych, natomiast na rehabilitację  społeczną  tak jak było do tej pory 2.878.707,00 
zł. Ogólna kwota przeznaczona na rehabilitację  zawodową  i społeczną  wynosi 3.023.007,00 zł  
i do tej pory nie uległa zmianie, nie dostaliśmy żadnych dodatkowych środków z PERON. 
Ewentualne zmiany dotyczące rehabilitacji społecznej, czyli przesunięcie z jednych zadań  na 
drugie, będziemy dokonywać  w miarę  potrzeb. 
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Przewodniczący Komisji poddał  pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
W wyniku głosowania, przy 9 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/76/19 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku 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 15/7/19 

Punkt 5 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę  zryczałtowanego 
dodatku energetycznego. 

Pan Damian Wąchała kierownik Zespołu Dodatków Mieszkaniowych: Do tej pory było 
tak, że każdy ośrodek pomocy społecznej ustalał  sobie sam wzór wniosku na dodatek 
energetyczny. Ustawa Prawo energetyczne dawało takie przepisy, że ten wniosek wyglądał  
bardzo podobnie w każdym z tych ośrodków, był  opiniowany przez radcę  prawnego i dyrekcję. 
4 maja br. zmieniły się  przepisy, ustawą  zmieniającą  przepisy o RODO wprowadzono 
kilkadziesiąt zmian w różnych ustawach, w tym w ustawie Prawo energetyczne i nałożono 
obowiązek na rady gmin (Radę  Miasta) wprowadzenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny. 

Przewodniczący Komisji poddał  pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
W wyniku głosowania, przy 9 glosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę  
zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Opinia Nr 16/7/19 

Punkt 6 
Korespondencja kierowana do Komisji 
Brak korespondencji kierowanej do Komisji. 

Punkt 7 
Sprawy różne. 

Pani Wiesława Olejnik: Zgłosił  się  mieszkaniec, który czeka na możliwość  wyjazdu na turnus 
rehabilitacyjny i obecnie ma numer 49. Czy jest szansa, że w tym roku pojedzie? 
Pani Wioletta Olbromska: Ma numer 49, czyli akurat jest 49 w kolejce — dlatego, że my 
w pierwszym dniu wprowadziliśmy numerację  wniosków, żeby był  porządek. Osoba, chcąc 
złożyć  wniosek dostawała numerek i w pierwszym dniu wszystkie wnioski, które były złożone 
miały numerki wprowadzone. W tym roku starczyło nam środków dla osób, oczywiście dla 
dzieci, które mogą  korzystać  co roku, dla młodzieży zgodnie z zasadami, dla osób ze stopniem 
znaczno-umiarkowanym, które nigdy nie były lub były w 2012 roku na turnusach, lub 
wcześniej, z 2013 roku. Nie każda osoba dostała tylko te początkowe wnioski. Brakuje nam dla 
osób, które były w 2014, 2015,2016, 2017, 2018 roku i część  osób z 2013 roku. Mieszkaniec, 
który był  49w kolejce nie znaczy, że się  dostanie na turnus, jeżeli mógł  być  w 2015 roku, czy 
w 2018 roku na takim turnusie. 
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Pani Wieslawa Olejnik: Kolejna sprawa dotyczy Osiedla „Wronia", gdzie znajduje się  plac 
zabaw i są  tam różne urządzenia, niektóre nieczynne, po prostu zepsute. Jedno z nich zostało 
usunięte, natomiast mieszkańcy chcieliby, jeżeli byłoby to możliwe, żeby była siłownia 
zewnętrzna. Pomogłabym w kwestii zorganizowania takiej siłowni przy okazji Budżetu 
Obywatelskiego. Plac zabaw byłby placem zabaw ze sprawnymi sprzętami, natomiast oni 
tłumaczą  to w ten sposób, że nie bardzo wiedzą  i nie mają  terenu, na którym mogliby umieścić  
taką  siłownię  zewnętrzną  i wymyślają, żeby ją  połączyć  z placem zabaw. 

Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Placami zabaw zarządza ZDiUM. Przepisy 
określają  odległość  pomiędzy urządzeniami, aby zachować  bezpieczeństwo użytkowników. 
Być  może jest tak, że zdemontowano urządzenia, które były uszkodzone z myślą  o ich 
zastąpieniu. Jeżeli byłoby miejsce i możliwość  to oczywiście kwestia wzięcia udziału w 
programie Budżetu Obywatelskim jest jak najbardziej słuszna i jeżeli mieszkańcy zmobilizują  
się  to mają  szansę  na to, żeby ten projekt był  realizowany. Mamy 2,4 mln. złotych, więc na 
pewno takie projekty mają  szanse, żeby być  wpisane, ale oczywiście musimy sprawdzić, czy 
ZDiUM nie ma środków i czy aby w tym roku nie wymienią  tego sprzętu. 

Na tym protokól zakończono. 

Przewodniczący 
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, 

Spraw Społecznych i Osób 

yipsprtnmsych 
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Protokół  sporządziła: 

Monika Mróz 

Wid& Nba, 
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