
PROTOKOL NR 11/19
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepdnosprawnych Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 20 wrzesnia 2019 roku, w Urz^dzie Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaz Karola Rudowskiego 10, w sail nr 109, 
w godzinach od 14.00 do 14.30

Radni obecni na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob 
Niepdnosprawnych:

1) Czarczyk Michal - Przewodnicz^cy Komisji
2) Czechowska Krystyna
3) Czubala Urszula
4) Dajcz Stawomir - Wiceprzewodnicz^cy Komisji
5) Ludomir Pencina
6) W^zyk-Giowacka Marlena
7) Wi^ciawska Sylwia

Radni nieobecni:

1) Biaszczynski Marian
2) Olejnik Wiesiawa

W posiedzeniu udzial wzi^li rowniez:
1) Andrzej Kacperek- Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2) Wiesiawa Luczak - Skarbnik Miasta
3) Beata Rakoczy - Kierowni Ref. Budzetu i Analiz Finansowych
4) Zofia Antoszczyk - Dyrektor MOPR
5) Malgorzata Jozwik - MOPR
6) Grzegorz Janowski - Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi^zywania 

Problemow Alkoholowych

Obradom przewodniczyl Pan Michal Czarczyk Przewodnicz^cy Komisji ds. Rodziny, 
Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepdnosprawnych. W chwili rozpocz^cia posiedzenia 
na sali obecnych bylo 7 czlonkow Komisji, co stanowilo quorum i obrady Komisji byly 
prawomocne.

I. Proponowany porzqdek dzienny posiedzenia:

1. Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepdnosprawnych z dnia 21 sierpnia 2019 r.

2. Informacja o ksztahowaniu si? Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego za I polrocze 2019 roku.

3. Informacja o przebiegu wykonania Budzetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
za I polrocze 2019 roku w nast?pujqcych dzialach: 
a) Dzial 851 - Ochrona Zdrowia,
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b) Dzial 852 - Pomoc Spoleczna,
c) Dzial 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej,
d) Dzial 855-Rodzina.

4. Zaopiniowanie projektu uchwaly o zmianie Uchwaly Nr VIII/116/19 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku 
o wyplat^ zryczaltowanego dodatku energetycznego.

5. Korespondencja kierowana do Komisji.
6. Sprawy rozne.

II cz^sc posiedzenia - czesc wviazdowa

- Wizyta w Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

Przewodniczacy Komisji wprowadzil nast^pujace autopoprawki \v punktach:
5. Realizacja swiadczen rodzinnych i swiadczen wychowawczych w 2018 roku przez Miejski 
Osrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
6. Informacja dotyczqca agresji wsrod dzieci i mlodziezy - uwarunkowania indywidualne, 
rodzinne i szkolne.

Porz^dek obrad wraz z autopoprawkami:

1. Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i 
Osob Niepelnosprawnych z dnia 21 sierpnia 2019 r.

2. Informacja o ksztahowaniu si$ Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego za I p61rocze .2019 roku.

3. Informacja o przebiegu wykonania Budzetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
za I polrocze 2019 roku w nast^puj^cych dzialach:
a) Dzial 851 - Ochrona Zdrowia,
b) Dzial 852 - Pomoc Spoleczna,
c) Dzial 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej,
d) Dzial 855 - Rodzina.

4. Zaopiniowanie projektu uchwaly o zmianie Uchwaly Nr VIII/116/19 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wyplat^ 
zryczaltowanego dodatku energetycznego.

5. Realizacja swiadczen rodzinnych i swiadczen wychowawczych w 2018 roku przez 
Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

6. Informacja dotycz^ca agresji wsrod dzieci i mlodziezy - uwarunkowania 
indywidualne, rodzinne i szkolne.

7. Korespondencja kierowana do Komisji.
8. Sprawy rozne.

II czesc posiedzenia - czesc wviazdowa
- Wizyta w Domu Dziecka
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W wyniku glosowania Komisja przy 6 gtosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
przyj^la proponowany porz^dek.

Punkt 1
Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepelnosprawnych z dnia 21 sierpnia 2019 r.
W wyniku glosowania Komisja przy 6 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
przyj^ta protokol z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepelnosprawnych z dnia 21 sierpnia 2019 roku.

Punkt 2
Informacja o ksztaltowaniu si$ Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
TrybunaJskiego za I polrocze 2019 roku.

Pani Wieslawa Luczak: Wieloletnia Prognoza Finansowa obowi^zuj^ca na 2019 rok zostala 
zrealizowana mniej wi^cej zgodnie z naszym przewidywaniem, zarowno to co bylo 
zaplanowane jak i wykonane. Miescilo si$ we wszystkich wskaznikach. Zakladany byl, 
zarowno ustaw^ o finansach publicznych. Dochody zaplanowane zostaly w 52,07 %, z czego 
dochody biez^ce w 54,27 %, natomiast dochody maj^tkowe 17,76 %. Wydatki ogolem 
zrealizowano na poziomie 42,13 %, w tym wydatki biez^ce 47,55 %, a wydatki maj^tkowe 
inwestycyjne 12,41 %. Tempo realizacji dochodow i wydatkow maj^tkowych nie odbiegalo od 
poziomu jakie w poprzednich latach notowano za I polrocze, natomiast dose niskie jest 
wykonanie wydatkow biez^cych w relacji do lat poprzednich, co jest niew^tpliwie 
spowodowane nizszymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli, w zwi^zku ze strajkiem. 
Splaty dlugu, ktore byly zaplanowane w tym okresie zostaly zrealizowane. Nie zaci^gni^to 
zadnego kredytu, ani pozyezki w I polroczu. Kwoty zaplanowane, ktore s^ do zrealizowania 
b?d^ realizowane w zakresie przyszlego roku. Wskazniki zostaly wszystkie zachowane. Cz^sc 
zadah inwestycyjnych, ktore borykaly si^ z problemem, czy to przetargowymi, czy z decyzjami 
ZRID i odwolaniami, czy konkretnie chodzi o wyplaty odszkodowan za grunty przej^te pod 
nieruchomosc. Zmiana harmonogramu wynikaj^ca z problemami uzgodnieniowych 
z konserwatorami zabytkow, czy z ochronq srodowiska podlegaly korekeie juz na sesji 
sierpniowej i to co Pahstwu juz przedlozylismy w zmianach budzetu na sesje wrzesniow^.

Komisja przyj^la Informacja do wiadomosci bez uwag.

Punkt 3
Informacja o przebiegu wykonania Budzetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
za I polrocze 2019 roku w nast^puj^cych dzialach:

a) Dzial 851 - Ochrona Zdrowia,
b) Dzial 852 - Pomoc Spoleczna,
c) Dzial 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spoteeznej,
d) Dzial 855 - Rodzina.
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a) Dziat 851 - Ochrona Zdrowia

Pani Wiestawa Luczak Skarbnik Miasta wyjasniia, ze na ochron$ zdrowia wydano 792.346,61 
zl, co stanowi 44,39 % zaplanowanej kwoty. Wydatki tego dzialu stanowi^ 0,37 % w ramach 
tej kwoty na zaklady opiekunczo-lecznicze, piel^gnacyjno-opiekuncze, czyli zapobyt dziecka, 
ktore jest na utrzymaniu Pahstwa. Za jego pobyt w placowkach ochrony zdrowia wydano 
12.919,20 zl. Zwalczanie narkomanii i profilaktyka alkoholowa to te dwa zadania, ktore sq 
finansowane z oplat za zezwolenie na sprzedaz alkoholu. Na zwalczanie narkomanii wydano 
37.160,43 zl, wykonano plan w 21,11 %. Na przeciwdzialania alkoholizmowi wydano 
698.897,58 zl, co stanowi 49,57 % planu i na skladki na ubezpieczenie zdrowotne i swiadczenie 
dla osob nieobj^tych obowi^zkiem ubezpieczenia zdrowotnego to jest zadanie zlecone, 
dotycz^ce osob, ktore oplaca paristwo skladki, czyli podopiecznym Domu Dziecka, Pogotowia 
Opiekuriczego - wydano 16.907,40 zl oraz na pozostal^ dzialalnosc, ktora obejmowala m.in. 
dofinansowanie z zakresu promocji zdrowia, za wystawianie kart zgonu, za decyzje 
potwierdzaj^ce prawo do swiadczen zdrowotnych, czy wspieranie inicjatywy na rzecz 
profilaktyki zdrowotnej, l^cznie wydano 26.462,00 zl, co stanowi 18,35 %.

)
b) Dzial 852 - Pomoc Spoleczna

Pani Wiestawa Luczak Skarbik Miasta wyjasnila, ze na pomoc spoleczn^ wydano 
17.758.632,55 zl, co stanowi 47,07 % planu. Wydatki, ktore zostaly podniesione w tym dziale 
to 8,39 % wszystkich wydatkow. W ramach tej kwoty na Domy Pomocy Spolecznej, czyli za 
pobyt mieszkahcow w Domu Pomocy Spolecznej i jego utrzymanie, l^cznie przeznaczono 
6.402.063,55 zl, realizuj^c plan na poziomie 47,92 %. Na osrodki wsparcia wydano 
1.296.407,98 zl, realizuj^c plan na poziomie 46,74 %. W ramach tego zadania sfinansowany 
byl Srodowiskowy Dom Samopomocy i Dzienny Dom Pomocy Spolecznej. Zdania w zakresie 
przeciwdzialania przemocy w rodzinie wydatki wynosily 3.688,21 zl, tj. 7,37 % planu, 
poniewaz wi^kszosc tych planow b^dzie realizowana w innym polroczu to co jest zaplanowane. 
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osob? pobieraj^ce niektore swiadczenia 
z pomocy spolecznej oraz uczestnicz^cych w zaj?ciach integracji spolecznej wydano 
102.873,20 zl, realizuj^c plan na poziomie 40,14 %. Na zasilki okresowe, celowe i pomoc w 
naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano 1.032,507,96 zl, czyli 
39,69 %. Na dodatki mieszkaniowe, czyli rozdzial 85215 przeznaczono 1.966.092,23 zl, co 
stanowi 45,61 %. Na zasilki stale 1.457.114,45 zl, co stanowi 58,70 %. Na osrodki pomocy 
spolecznej 2.445.192,03 zl tj. 51,71 % w tym zakresie realizowano swiadczenia za 
sprawowanie opieki i wydatki zwi^zane z zespolem do spraw przeciwdzialania przemocy 
w rodzinie i pozostale zadania realizowane przez MOPR w tym zakresie. Uslugi opiekuhcze 
i specjalistyczne 1.287,658,08 zl, czyli 44,5 %. Pomoc w zakresie dozywiania - 1.489.230,27 
zl, co stanowi 40,09 %. Pozostala dzialalnosc kosztowala 275.804,59 zl, co stanowi 41,97 %.
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c) Dziaf 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spofecznej

Pani Wiestawa Luczak Skarbik Miasta wyjasnila, ze na pozostate zadania przeznaczono 
1.286.407,36 zl, co stanowi 46,49 %. W ramach tej kwoty na rehabilitacje zawodow^, spoleczn^ 
osob niepeinosprawnych, czyli to te srodki, ktore w budzecie, czyli przekazane na np. 
stowarzyszenia i Kolo Pomocy Dzieciom Niepdnosprawnym i za uczestnikow srodki 
przeznaczone na rehabilitacje mieszkahcow, uczestnikow warsztatu jest to kwota 96.889,54 zi. 
Zespoiy do spraw orzekania o niepefnosprawnosci kwota 247.835,85 zi, co stanowi 52,23 %. 
Jest to zadanie wspolfinansowane czesciowo ze srodkow dotacji z budzetu Wojewody 
150.430,00 zl, pozostala kwota 97.405,85 zl, srodki miasta. Na Powiatowe Urz^dy Pracy 
przekazano 637.157,51 zl, co stanowi 45,51 % planu rocznego. Na pomoc dla repatriantow 
wydano 13.933,90 zl, czyli 80,3 % planu. Na ochotnicze hufce pracy 1.571,75 zl, czyli 88,40 
% planu. Pozostala dzialalnosc 289.018,81 zl, co stanowi 42,57 % realizacji zalozonego planu.

Pan Ludomir Pencina zapytal na czym polega pomoc dla repatriantow.

Pani Wieslawa Luczak Skarbnik Miasta odpowiedziala, ze polega ona na utrzymaniu mieszkah. 
Dopoki repatriant nie zamieszka, pozniej przez jakis czas oplacane 54 koszty za to mieszkanie, 
w tym przypadku czesciowo pokrywane 54 koszty zwi4zane z remontem i wyposaZeniem 
lokalu. W momencie, kiedy ktos opuscil mieszkanie i ktos inny jeszcze nie zamieszkal to 
mieszkanie jest utrzymywane, oplacane S4 media.

Pan Grzegorz Janowski: Przyjmuj4C tych repatriantow przyjelismy na siebie zobowi4zanie, ze 
przez rok placimy za nich wszystkie media, z tego obowi4zku si$ wywi4zalismy, a teraz 
ponosz4 wszystkie koszty samodzielnie.

d) Dzial 855 - Rodzina

Pani Wieslaw Luczak Skarbik Miasta wyjasnila, ze w tym dziale wydano 38.496.017,33 zl, 
realizuj4C plan na 50,57 %, z tego na swiadczenia wychowawcze 19.283.883,73 zl, czyli 53,95 
% planu. Na swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia spolecznego wydano 13.416.601,58 zl. 
Na karty duzej rodziny wydano 62.752,00 zl, na wspieranie rodziny 365.911,01 zl, co stanowi 
13,02 %. Swiadczenia wyplacane przez MOPR w ramach publicznego rozdzialu realizowane 
54 wydatki zwi4zane z zatrudnieniem asystentow rodziny. Swietlica Socjoterapeutyczna 
„Bartek” realizuje zadanie zwi4zane z zatrudnieniem pracownikow 258.0277,10 zl. Na 
funkcjonowanie zlobkow wydano 686.618,62 zl, co stanowi 46,32 %. Na rodziny zast^pcze 
wydano 1.896.494,73 zl, czyli 42,90 %. Na dzialalnosc placowek opiekuhczo- 
wychowawczych, czy Pogotowie Opiekuhcze, Dom Dziecka oraz za pobyt dzieci w innych 
placowkach, l4cznie wydano 2.530.581,97 zl tj. 40,85 %. Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 
oplacane za osoby pobieraj4ce niektore swiadczenia rodzinne wydano 104.982,84 zl. Pozostala 
dzialalnosc 148.190,80 zl, czyli 52,59 %, przede wszystkim fiindusz socjalny dla bylych 
pracownikow pogotowia opiekuhczego oraz projekt „podaruj radosc”.
Komisja przyj^la Informacfc do wiadomosci bez uwag.
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Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwaly o zmianie Uchwaly Nr VIII/116/19 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wyplat^ 
zryczaltowanego dodatku energetycznego.

Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR: W dniu 29 maja 2019 roku Rada Miasta podj^la 
uchwaly w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego. Sluzby Wojewody 
zakwestionowaly wniosek z uwagi na to, ze we wniosku zostal uj$ty numer PESEL i numer 
telefonu. Uznaj^c, ze nie wplywa to na wysokosc przyznanego swiadczenia i ze wzgl^du na 
RODO, wezwaly do usuni^cia numeru PESEL i numeru telefonu. Numer telefonu moze bye 
podany jedynie za zgodq osoby, ktora sklada wniosek. Jest nam numer telefonu niezb^dny, 
poniewaz informujemy telefonicznie i poprzez sms-y o przyznanym dodatku i przelewie, 
dlatego numer telefonu pozostawilismy, ale tak jak sugerowaly sluzby Wojewody za zgod^ 
osoby, ktora sklada wniosek.
Przewodnicz^cy Komisji poddal pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly.
W wyniku glosowania Komisja przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly o zmianie Uchwaly Nr VIII/116/19 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wyplat$ 
zryczaltowanego dodatku energetycznego.

Punkt 5
Realizacja swiadezen rodzinnych i swiadezen wychowawczych w 2018 roku przez Miejski 
Osrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
Komisja przyj^la do wiadomosci.

Punkt 6
Informacja dotycz^ca agresji wsrod dzieci i mlodziezy - uwarunkowania indywidualne, 
rodzinne i szkolne.

Pan Michai Czarczyk poinformowal, ze jezeli ktos b^dzie mial pytania w tym punkeie, wtedy 
Pani Dyrektor Domu Dziecka przekaZe informacja w II cz^sci posiedzenia, ktora odb^dzie si? 
w siedzibie Domu Dziecka przy ul. Wysokiej 24/26.
Komisja przyj?ta Informacj? do wiadomosci bez uwag.

Punkt 7
Korespondencja kierowana do Komisji.

Pan Slawomir Daicz odczvtal koresnondencie ktora wnlvnela do Komisii:

• Komisja zapoznala si? z pismem mieszkanki z dnia 23.08.2019 r. w sprawie zakazu 
wjazdu taksowek na ul. Rwarisk^. Komisja postanowila przekazac pismo do Prezydenta 
Miasta w celu udzielenia odpowiedzi.

• Komisja zapoznala si? i przyj?la do wiadomosci pismo z dnia 22.08.2019 r. od 
hiieszkahcow Powiatu Piotrkowskiego oraz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
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w sprawie wniesienia skargi na uchwal? Rady Powiatu Piotrkowskiego, ktora dla 
dyrekcji PCMD otworzyla sciezk<? do likwidacji lub przeniesienia oddziaiu pobzniczo- 
ginekologicznego Szpitala Powiatowego (Powiatowe Centrum Matki i Dziecka) do 
Szpitala Wojewodzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

• Komisja zapoznata si$ i przyj^la do wiadomosci odpowiedz z dnia 20.08.2019 r. 
udzielon^ przez Wiceprezydenta Miasta Andrzej a Kacperka na pismo mieszkanki z dnia 
23.07.2019 r. w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Widok od 
strony ul. Pawlowskiej.

Punkt 8
Sprawy rozne.
Nie poruszono zadnych spraw.

II czqsc posiedzenia - cz^sc wviazdowa

- Wizyta w Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

Radni zapoznali si$ z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej w siedzibie zlokalizowanej 
przy ul. Wysokiej 24/26.

Na tym protokol zakonczono.

Wiceprzewodnicz^cy 
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, 

Spraw Spolecznych i Osob 
Niepelnosprawnych

Slawomir Dajcz

Protokol sporz^dzila:

Monika Mroz

HoUikl j)irdZ
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