
Interpelacja Radnego 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

zdnia 07.01.2021 r.
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Interpelacja w sprawie funkcjonowania i wynagradzania pracownikow 
Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
Interpelacja stanowi uzupelnienie interpelacji z dnia: 20.04.2020 r., 05.05.2020 r., 07.07.2020 r. oraz 15.12.2020 r.

Tresc interpelacji:

Szanowny Panic Prezydencie,

W odpowiedzi na otrzyman^ interpelacja z dnia 15 grudnia 2020 roku informuj?, tQ 
odpowiedz zostata udzielona tylko cz^sciowo (praktycznie na 2 z 12 pytan).
Nie odniesiono si$ w niej do bardzo waznych zagadnien. Powyzsze pozwala mi na 
wyrazenie nastepuj^cego slanowiska: sprawa rozvvi^zania sporu w Miejskim Osrodku 
Pomocy Rodzinie przez vvladze miasta oraz pracodawce Dyrektor jednostki jest 
calkowicie bagatelizowana. Ponadto ja, jako radny czuj^ sif zlekcewazony 
uzyskaniem tak lakonicznych \v\;jasnien.

W zwiazku z powyzszym vv tr>rbie pilnym wnioskuj? o uzupdninie odpowiedzi 
na interpelacja o nast^puj^ce punkt>?:
Ad. pyt. 1 i 2 Dosyc oczywiste jest, ze spor na dzien dzisiejszy nie zostal rozwi^zany. 
Zapytano, czy dokonano jakichkolwiek ustalen mediacyjnych np. w formic zdalnego 
spotkania lub jak Pan pisze z zachowaniem wszelkich srodkow bezpieczenstwa. Jesli 
mediator pismem z dnia 29 pazdziemika 2020 roku zostal poinfonnowany 
o mozliwosci kontynuacji mediae]i to dlaczego do nich nie doszlo? Czy zna Pan te 
okolicznosci?
Ad. pyt. 3 Pytanie brzmialo: Czy nie przeszkadzaj^ Panu, jako Wlodarzowi miasta 
wisz^ce banery strajkowe od tak dlugiego czasu? Czy rozmawial Pan w powyzszej 
sprawie z Dyrektorem jednostki - nie udzielono odpowiedzi.
Ad. pyt. 4 Pytanie brzmialo: czy Pani Dyrektor MOPR wyst^pila do Pana Prezydenta 
z propozyeja rozwiazania sporu? - nie udzielono odpowiedzi.
Dla wyjasnienia:
Podanie przykladow miast Swiftochlowic, Zawiercia i Rzeszow'a bylo tylko 
przykladem miast, w ktorych, w okresie pandemii rozwitjzaly si^ spor>'. Nie 
oczekiwalem porownywania wynagrodzen pracownikow w tych jednostkach, gdyz 
interesuje nas obecnie MOPR w Piotrkowie Trybunalskim. Zwracam tez uwag$, ze



wynagrodzenia pracownikow MOPR w Piotrkowie Trybunalskim sa podane bl^dnie. 
Panic Prczydencic przcci9tnc wynagrodzcnie na stanowisku pracownik socjalny 
\vynosi 3.100 z\. Natomiast starszego pracownika socjalnego wynosi 3.260 zl. 
Tj. o 740 zl zawyzone dane.
Nast^pnie kwota 300,00 zl podwyzki nie byla przedmiotem sporu. Zostala przyznana 
z rezerwy budzetowej dla wsz> stkich jednostek organizacyjnych miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. To nie propozycja Pani Dyrektor tylko Pana Prezydenta. Kwota 850 
zl na odziez to tcz nie propozycja Pani Dyrektor, to propozycja zwi^zkow 
zawodowych, ktora zostala jako jeden punkt poz>,tywnie zaopiniowana podczas 
pienvszych rokovvan. Sprawa wl^czenia premii do wynagrodzen to jedna z altematyw. 
calkowicie nie wi^z^ca, gdyi. spor trvva. I to tez nie inicjatywa Pani Dyrektor.
Ad. pyt. 5 Pytanie brzmialo: Czy Pan z wlasnej inicjatywy rozmawial z pracowfnikami 
na temat rozwi^zania sporu? - nie udzielono odpowiedzi.
Ad. pyt. 6 Brak odpowiedzi na temat srodkow finansowych przekazanych przez 
Wojewodc na dofmansowanie wynagrodzen dla pracownikow? - nie udzielono 
odpow'iedzi. Pomimo, ze mamy novvy rok i srodkow, o ktorych mowa juz nie ma, 
prosze wyjasnic, gdzie poszly i dlaczego MOPR nie mogl skorzystac z tych srodkow 
finansowych.
Ad. pyt. 7 nie udzielono odpowiedzi.
Ad. pyt. 8 Udzielono bl^dnej odpowiedzi. Zostaly zlikwidowane etaty i m.in. 
w opisywanych przesuni^ciach 1 etat oraz w ostatnim schemacie organizacyjnym 
1 etat, ktory podpisal Pan dnia 18 grudnia. W trakcie udzielania informacji te dane 
byly Panu dobrze znane. Dlaczego podano bledne informacje?
Ad. pyt. 9 Pytanie bylo oczywiste: Czy7 wprowadzaj^c polityk? oszcz^dnosciow^ 
w miescie dokonal Pan analizy pracownikow pobieraj^cych wynagrodzenie ze 
stosunku pracy i jednoczesnie emerytur^? Chodzi oczyw'iscie o oszcz^dnosci, ktorych 
szuka Pan w7 kazdej instytucji. Czy byla prowadzona taka analiza? Odpowiada Pan, ze 
jest kilka osob w MOPR, ale czy w7 tym zakresie byla prowadzona analiza? Prosz^ 
o doprecyzowanie pytania.
Ad. pyt. 11 Nie udzielono odpowiedzi?
Ad. pyt. 12 Oczywiscie, ze pracownicy otrzymuj^ wynagrodzenie. Pytanie czy7 
otrzymaj^ dodatkow7e? Prosz^ o doprecyzowanie odpow'iedzi.

Przy'znaj?, 2e jestem zaienowany otrzyman^ odpowiedzi^ i tym samym b^d^ si^ 
niezr^cznie czul przedstawiaj^c j$ publicznie. Prosz^ o pilne uzupelnienie odpowiedzi 
wedlug powyiszych punktow7 oraz o wyjasnienie powodu nieudzielenia pelnych 
odpowiedzi. _______________________________ __________ _________
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