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PROTOKOL NR 13/19

Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 19 listopada 2019 roku, w Urz^dzie Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaz Karola Rudowskiego 10, w sali nr 109, 
w godzinach od 15.30 do 16.00

Radni obecni na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob 
Niepelnosprawnych:
1) Blaszczynski Marian
2) Czechowska Krystyna
3) Czubala Urszula
4) Dajcz Slawomir - Wiceprzewodnicz^cy Komisji
5) Masiarek Piotr - Przewodnicz^cy Komisji
6) Olejnik Wieslawa
7) Pencina Ludomir
8) W^zyk-Glowacka Marlena
9) Wi^clawska Sylwia

W posiedzeniu udzial wzi^li rowniez:
1) Andrzej Kacperek- Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2) Zofia Antoszczyk - Dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie
3) Grzegorz Janowski - Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi^zywania 

Problemow Alkoholowych
4) Dorota Kaluzniak - Dyrektor Miejskiego Zlobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim
5) Danuta Malik - Dyrektor Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

Obradom przewodniczyl Pan Piotr Masiarek Przewodnicz^cy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, 
Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych. W chwili rozpocz^cia posiedzenia na sali 
obecnych bylo 9 czlonkow Komisji, co stanowilo quorum i obrady Komisji byly prawomocne. 
I. Proponowany porz^dek dzienny posiedzenia:

1. Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepelnosprawnych z dnia 22.10.2019 r.

2. Informacja dotyczqca promowania wartosci rodziny w zyciu czlowieka 
przykladzie projektu „Wesola rodzina” realizowanego przez Miejski Osrodek 
Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (informacja ustana).

3. Informacja przedstawiona przez Dorn Dziecka - praca z dzieckiem FASD 
rozpoznanie i diagnoza (informacja ustana).

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

na
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Przewodnicz^cy Komisji wprowadzit nast^puj^ce autopoprawki:
W punkcie 2. Zaopiniowanie projektu uchwafy w sprawie ustalenia oplaty, oplaty dodatkowej, 
maksymalnej optaty za wyzywienie oraz warunkow cz^sciowego zwolnienia 
od ponoszonych oplat za pobyt dziecka w Miejskim Zlobku Dziennym 
w Piotrkowie Trybunalskim.
W punkcie 3. Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie zmiany Uchwaiy Nr VI/76/19 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie okreslenia zadan i 
podzialu srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych na 2019 rok.

W wyniku glosowania Komisja, przy 9 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
przyj^la porz^dek w nast^puj^cej wersji:

1. Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw 
Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych z dnia 22.10.2019 r.

2. Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie ustalenia oplaty, oplaty dodatkowej, 
maksymalnej oplaty za wyzywienie oraz warunkow cz^sciowego zwolnienia 
od ponoszonych oplat za pobyt dziecka w Miejskim Zlobku Dziennym 
w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Nr VI/76/19 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 
okreslenia zadan i podzialu srodkow' Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob 
Niepelnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob 
niepelnosprawnych na 2019 rok.

4. Informacja dotycz^ca promowania wartosci rodziny w zyciu czlowieka na 
przykladzie projektu „Wesola rodzina"’ realizowanego przez Miejski Osrodek 
Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

5. Informacja przedstawiona przez Dom Dziecka - praca z dzieckiem FASD 
rozpoznanie i diagnoza.

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

Punkt 1
Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepelnosprawnych z dnia 22.10.2019 r.
W wyniku glosowania Komisja przy 8 glosach za, bez glosow przeciwnych i 1 glosie 
wstrzymuj^cym, przyj^la protokol z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw 
Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych z dnia 22.10.2019 r.

Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie ustalenia oplaty, oplaty dodatkowej, 
maksymalnej oplaty za wyzywienie oraz warunkow cz^sciowego zwolnienia



od ponoszonych oplat za pobyt dziecka w Miejskim Ziobku Dziennym 
w Piotrkowie Trybunalskim.

Pani Dorota Katuzniak Dyrektor Miejskiego Zlobka Dziennego : Miejski Osrodek Dzienny 
miesci si$ na ul. Belzackiej. Opiekujemy si$ setk^ dzieci, mamy 4 grupy rozwojowe. Na chwil$ 
obecn^ dochody w zakladach i wyzywienie dzieci przedstawia si$ nast^puj^co: 220 zl jest to 
oplata staia. Ziobek jest czynny 11 miesi^cy w roku, przy stu dzieciach dochod wynosi 242 tys. 
zlotych. Oplata za wyzywienie obecnie wynosi 5 zt - dzienna stawka, natomiast srednia kwota, 
tj. 78 tys. ziotych - oplata za wyzywienie dzieci w calym roku. Wydatki Miejskiego Ziobka 
Dziennego za caly rok tj. 1.488.125,00 zl. Realne wydatki ponoszone przez gmin$, tj. 
1.168.125,00 zl. Dziel^c te realne wydatki przez 12 miesi^cy przez ilosc dzieci to w 2019 roku 
koszt utrzymania dziecka wynosi 973,34 zl na miesi^c. Dochody za pobyt dziecka w ziobku, 
jezeli zaopiniuje si$ pozytywnie projekt uchwaly, proponowana kwota miesi^czna tj. 280 zl - 
w okolicach naszego miasta w wojewodztwach to najmniejsza stawka w tej chwili. Przez 11 
miesi^cy mnoz^c przez 100 dzieci wychodzi 308 tys. zlotych. Wydatki ponoszone w roku 2020 
Miejskiego Zlobka Dziennego wynios^ 1.608.000,00 tys. zlotych. Odejmuj^c oplat$ stal$ i 
oplat$ za wyzywienie to realne wydatki ponoszone przez gmin$ Miasto Piotrkow Trybunalski 
wynosz^ 1.222.000,00 tys. zlotych, dziel^c przez miesi^ce i dzieci koszt utrzymania dziecka w 
miesi^cu Miejskiego Zlobka Dziennego tj. 118,38 zl. Porownuj^c wydatki i dochody roku 2019 
i 2020 dochody z 2020 roku wzrosn^ w stosunku od 2019 roku o kwot$ 66 tys. zlotych. 
Od 1 stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie za prac? wyniesie 2600 zl, a dodatek 
stazowy zostal wyl^czony z podstawy. W zwi^zku z tym pracownicy Miejskiego Zlobka 
zgodnie z obowi^zuj^c^ ustaw^ b$d^ musieli otrzymac wynagrodzenie w kwocie 2600 zl. 
Zmiana najnizszego wynagrodzenia spowoduje wzrost wynagrodzeh w Miejskim Ziobku 
Dziennym w stosunku do roku 2019 o kwot$ 174.805,00 zl. Osoba pracujqca na stanowisku 
woznego b^dzie miala takie samo uposazenie jak pani, ktora pracuje na stanowisku 
wychowawcy.
Pan Grzegorz Janowski: Chcialem uzupelnic wyst^pienie pani dyrektor. Glown^ przeslank^ 
tego, ze przygotowalismy projekt uchwaly zwi^kszaj^cej oplaty stale to jest wzrost kosztow 
wynagrodzenia pracownikow. Z mocy prawa od 1 stycznia 2020 roku musimy przeszeregowac 
pracownikow i na 26 pracownikow zatrudnionych w ziobku 23 musi otrzymac takie 
przeszeregowanie. Koszt wzrostu minimalnego wynagrodzenia tj. 174 tys. zlotych, natomiast 
wzrost dochodow przed podniesieniem tej oplaty, ktor^ piac^ rodzice tj. 66 tys. zlotych. 
Pozostal^ roznic? tj. 70 % i tak gmina b^dzie musiala wylozyc z budzetu wtasnego.
Pani Marlena W^zyk-Glowacka: Tak^ pierwsz^ najwazniejsz^ przeslank^ wzrostu tych kwot 
to jest przede wszystkim to, ze wzrasta placa minimalna. Rozmawiala Pani z rodzicami, ktorzy 
zostawiaj^ swoje dzieci w ziobku? Rozumiem, ze taka informacja byla juz przedstawiona, 
wst^pna przynajmniej.
Pani Dorota Kaiuzniak Dyrektor Miejskiego Zlobka Dziennego: Nie rozmawialam 
z rodzicami.
Pani Marlena W^zyk-Glowacka: Czy bylo wi^ksze zapotrzebowanie w tym roku?
Pani Dorota Kaiuzniak Dyrektor Miejskiego Zlobka Dziennego: Ziobek spelnia swoj^ rol$ 
i jak si$ sytuacja zdarzy, gdzies si$ wypisuje to zaraz wcjipdzi nast^pny, wi^c nie ma duzo osob 
na liscie rezerwowych w tym momencie.
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Pan Grzegorz Janowski: W miesi^cu maju byl ogJoszony konkurs i ofert byio 115.
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Prowadzenie zlobka jest naprawd^ trudnym 
zadaniem gminy. S4 gminy, ktore w ogole nie prowadz^ publicznych zlobkow. 
Jedynie podmioty niepublicznie, ktore prowadz^ zlobki, czy kluby dzieci^ce.

Przewodnicz^cy Komisji poddal pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly.
W wyniku glosowania Komisja przy 9 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie ustalenia oplaty, oplaty dodatkowej, 
maksymalnej oplaty za wyzywienie oraz warunkow cz^sciowego zwolnienia 
od ponoszonych oplat za pobyt dziecka w Miejskim Zlobku Dziennym w Piotrkowie 
Trybunalskim.
Opinia Nr 20/10/19

Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Nr VI/76/19 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie okreslenia zadah 
i podzialu srodkow Pahstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych na 2019 rok.

Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR: W tym roku si$ zdarzylo, ze otrzymalismy 
dodatkowe srodki finansowe z PFRON w kwocie 140.304,00 zl. Srodki te w cz^sci od razu juz 

wskazane na warsztaty terapii zaj^ciowej, poniewaz zostala zwi^kszona kwota na jednego 
uczestnika 0 300 zl. Jezeli jest 95 uczestnikow w zwi^zku z tym kwota 8.500 tys. zl od razu jest 
juz przeznaczona na WTZ. B$dzie tworzona dodatkowa grupa dla 5 osob. Tez trzeba bylo 
zabezpieczyc srodki finansowe, poniewaz tam jest udzial gminy 10 %, a 90 % jest z PRFON. 
Z tej kwoty 140.304,00 zl juz S3 pieni3dze znaczone na to co powiedzialam. Jezeli chodzi 0 
sam podzial pozostalej kwoty to w rehabilitacji zawodowej S3 male przesuni^cia pomi^dzy 
zadaniami, a kwota przydzielona pozostaje bez zmian, czyli jest to kwota 144.300,00 zl. Jezeli 
chodzi o rehabilitacji spoleczn3 tj. ze przy tej okazji robimy tak3 czystki tam gdzie zostaj3 
jakies pieni3dze. Dofinansowanie w sprz^t rehabilitacyjny zostaje 1134 zl, w dofinansowaniu 
likwidacji barier architektonicznych 62.478,00 zl i w dofinansowaniu likwidacji barier 
technicznych 10.201,00 zl. Gale te kwoty pozostaj3ce w tych zadaniach sfmansujemy na 
dofinansowanie w zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze. W zwi3zku 
z tym ogolna kwota na rehabilitacji zawodow3 i spoleczn3 na koniec roku bidzie wynosila 
3.163.311,00 tys. zlotych.
Pani Marlena Wizyk-Glowacka: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych jest 
-62, dlaczego?
Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR: To osoba, ktora ubiegala sii 0 tak3 powazn3 
inwestycji, w bloku pani z dwojk3 doroslych synow na ul. Lodzkiej miala podjazdy robione 
ale firma, do ktorej sii zwrociia przyslala informacje, ze nie zd3Z3 tego zadania zrobic w tym 
roku. Ta pani musi od nowa zlozyc wniosek, poza tym 0 wszystkim wie i na pewno bidzie jej 
latwiej, bo mniej wiicej wie do kogo ma sii zwrocic. Zglosila sii w kohcowce juz po podziale 
srodkow finansowych, ale znalezlismy te pien^dze dla niej, bo ktos zrezygnowal.
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Pani Wieslawa Olejnik: Chcialam podzi^kowac w imieniu osob niepetnosprawnych, ktore 
korzystaj^ z pomocy ortopedycznych. Widz^c ten podzial, gdy konsultowalam wczesniej przed 
spotkaniem z Panstwem powiem, ze po raz pierwszy od dhigiego czasu naprawd^ 
zadowoleni i dzi^kuj^ bardzo.

W wyniku giosowania Komisja przy 9 giosach za, bez giosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaiy w sprawie zmiany Uchwafy Nr VI/76/19 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie okreslenia zadan 
i podzialu srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych na 2019 rok.
Opinia Nr 21/10/19

Punkt 4
Informacja dotycz^ca promowania wartosci rodziny w zyciu czlowieka na przykladzie 

projektu „Wesola rodzina” realizowanego przez Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie 

w Piotrkowie Trybunalskim.
Pan Piotr Masiarek powiedzial, ze w porozumieniu z pani^ dyrektor MOPR w najblizszym 
czasie na Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych 
zostanie przygotowana informacja w formic prezentacji multimedialnej.
Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR: W MOPR dziala grupa pracownikow terenowych, 
ktora oprocz tych zadan statutowych zajmuje si$ pisaniem wszelkiego rodzaju projektow 
zarowno unijnych, jak i ministerialnych. Nie ukrywam, ze od kilku lat co roku realizujemy 
jakies projekty. Jezeli mowimy o tym projekcie tj. projekt „Wesola rodzina”, czyli projekt 
ministerialny w ogolnej kwocie 50.046,00 zl z czego 39.578,00 zl to s^ srodki z ministerstwa, 
a wklad wlasny tj. 10.468,00 zl. Jest to projekt skierowany dla dzieci dotkni^tych przemoc^, 
uczestniczy w tym projekcie 30 rodzin, 40 dzieci. Projekt trwa od marca i do grudnia tego roku.

Radni przyj^li Informacja do wiadomosci.

Punkt 5
Informacja przedstawiona przez Dom Dziecka - praca z dzieckiem FASD rozpoznanie 

i diagnoza.
Pani Danuta Malik Dyrektor Domu Dziecka: Jest to alkoholowy zespol plodowy, czyli 
w czasie trwania ci^zy plod przed rozwi^zaniem byl narazone na oddzialywanie alkoholu. 
Szczegolnie jest to niebezpieczne w pocz^tkowej fazie mi^dzy 3, a 6 tygodniem ci^zy, kiedy 
kobieta nie wie nawet, ze jest w ci^zy, wi$c szczegolnie nasi wychowankowie i podopieczni 
naszego domu, kiedy zazwyczaj pochodz^ z rodzin, ze srodowisk, ktore taki tryb zycia 
prowadz^. Te dzieci inaczej si$ rozwijaj^. Dla nas praktykow na pierwszy rzut oka mozna 
wyodr^bnic dzieci, ktore s^ FASD-em, czy nie. Jednakze prawidlowa lekarska diagnoza jest o 
wiele bardziej skomplikowana i wymaga konsultacji kilku lekarzy specjalistow: pediatry, 
psychologa, pedagoga. to dzieci drobnej budowy ciala, niskiego wzrostu. Jest to glownie 
zatrzymanie rozwojif



Radni przyj^li Informacj^ do wiadomosci.

Punkt 6

Korespondencja kierowana do Komisji.

• Komisja zapoznala si? i przyj?ia do wiadomosci odpowiedz na wniosek mieszkanki 
z dnia 12 sierpnia 2019 r., ktory dotyczyl zakazu wjazdu taksowek na ul. Rwansk^. 
Odpowiedz zostala udzielona w dniu 12 listopada 2019 r., przez p.o. Dyrektora ZDiUM 
Agat? Wypych.

Punkt 7
Sprawy rozne.

Pani Marlena W?zyk-Glowacka: Czy moglaby mi pani Dyrektor powiedziec o protestach 
zwi^zanych z podwyzkami?

Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR: W czerwcu pracownicy MOPR wyst^pili z pismem 
o podwyzki w kwocie 600 zl, z wyrownaniem miesi^ca lipca oraz zapewnienie co roku w 
budzecie gminy podwyzek w kwocie 600 zl brutto do wynagrodzenia zasadniczego oraz sprawa 
ekwiwalentu za odziez - podniesienia z kwoty 650 zl. Postulat odnosnie ekwiwalentu byl 
mozliwy do zrealizowania, poniewaz nie byla to jakas wielka kwota. Podniesiony zostal do 
kwoty 825 zl, natomiast pozostale postulaty nie mogly bye zrealizowane, bo w swoich srodkach 
nie mialam zaplanowanych podwyzek na rok 2019 i podwyzka byla ostatnio w 2018 roku w 
kwocie 200 zl i wlasciwie od roku 2015 co roku byly podwyzki w osrodku w roznych 
wysokosciach, 140-160 zl. W budzecie gminy tez w zwi^zku z tymi programami jakie s$ do 
realizaeji przez gminy, mowi? o nauczycielach i innych grupach zawodowych. Nie ma tez 
srodkow finansowych, zeby mozna bylo te postulaty zrealizowac zwlaszcza ten od miesi^ca z 
wyrownaniem. We wrzesniu bylam na kierownictwie razem z panem kierownikiem i pan 
Prezydent powiedzial, ze podwyzki b?d^ w przyszlym roku globalnie dla wlasciwie wszystkich 
jednostek, w jakiej wysokosci to nie wiadomo, poniewaz nie wiadomo jak b?dzie wygl^dal 
budzet.
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: W roku testuj^cym s^ to pracownicy 
socjalni. Ze wzgl?du na charakter pracy, m.in. prace w terenie, ci pracownicy uzyskuj^ ten 
ekwiwalent wyplacany przez nas, ale z mocy ustawy oplacane maj^ swiadezenie w wysokosci 
250 zl i tak jest to dodatek za prace w terenie. Srodki na ten cel pochodz^ z budzetu panstwa 
przekazywanego przez Wojewod?. To swiadezenie od wielu lat tez nie jest podnoszone 
w zwi^zku z tym zwrocilismy swego czasu w rozmowach uwag?, ze pracownicy powinni takze 
dostrzegac to zrodlo finansowania b?d^ce elementem wynagrodzenia. Panic wyst^pily do 
minister wlasciwej do spmw rodziny, prac i polityki spolecznej pani minister Rafalskiej. Z tego



co wiem, przyszla odpowiedz taka, iz pieni^dze na ten cel posiadaj^ samorz^dy i wi^cej juz 
zwi^zki zawodowe rozmow nie podejmowaly z ministrem wlasciwym w tych sprawach.
Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR: Ten dodatek w wysokosci 250 zi za prac$ w terenie 
jest rzeczywiscie z budzetu panstwa, ale on przychodzi tak jak teraz przyszedl, dopiero w tym 
roku, ale my dostawalismy pieni^dze z budzetu gminy, pan Prezydent nam jak gdyby pozyczal 
te pieni^dze, zeby one mogly bye wyplacane w terminie, czyli co miesi^c, ale teraz dopiero 
dostalismy budzetu panstwa zwrot.

Na tym protokol zakoriezono.

Przewodnicz^cy

Komisji ds. Rodziny, Zdrowia,

Spraw Spotecznych i Osob 
Niepelnosprawnych

Piotr Masiarek

Protokol sporz^dzila:

Monika Mroz

Notikto. Hr*
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