
DRM.0012.6.12.2019

PROTOKOL NR 14/19
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 3 grudnia 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) Dajcz Slawomir - Wiceprzewodnicz^cy Komisji
4) Masiarek Piotr - Przewodnicz^cy Komisji
5) Czubala Urszula
6) Olejnik Wiesiawa
7) Pencina Ludomir
8) Wi^ciawska Sylwia

Radni nieobecni:

1) W^zyk-Glowacka Marlena

W posiedzeniu udzial wzifli rowniez:
1) Andrzej Kacperek- Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2) Grzegorz Janowski - Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi^zywania 

Problemow Alkoholowych
3) Wieslawa Luczak - Skarbnik Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
4) Beata Rakoczy - Kierownik Ref. Budzetu i Analiz Finansowych

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 8 czlonkow Komisji, co stanowilo quorum i obrady Komisji byly prawomocne.

I. Proponowany porz^dek dzienny posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyj^cia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2036.
2. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyj^cia projektu Budzetu Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok w nast^pujqcych dzialach:
a) dzial 851-Ochrona Zdrowia,
b) dzial 852-Pomoc Spoleczna,
c) dzial 853-Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej,
d) dzial 855-Rodzina.

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

1



Punkt 1
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyj^cia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (na lata 2020-2036).

Pani Wieslawa Luczak Skarbnik Miasta: Wieloletnia Prognoza Finansowa na przyszly rok 
wykazuje dochody na poziomie 507.319.262,55 zl, natomiast wydatki na poziomie 
556.119.868,06 zl. Najwazniejsza w tej Prognozie zawsze jest nadwyzka dochodow biez^cych 
nad wydatkami biez^cymi, czyli jest to nadwyzka operacyjna, ktora kreuje zdolnosc miasta do 
rozwoju. Ta nadwyzka operacyjna na przyszly rok, tj. 12.458.946,82 zl. Jest to taka niezb^dna 
nadwyzka, ktora zapewnia, ze wskazniki spelnienia wymogow ustawy o finansach publicznych 
zarowno art. 242, jak i 243, czyli wydatki biez^ce mieszcz^ si$ w dochodach biez^cych, jak 
rowniez to, ze tej nadwyzki dochody nad nadwyzkami biez^cymi wystarcza na obslug$ dlugu. 
Jest ten warunek spelniony we wszystkich latach prognozy, czy do 2036 roku. Na przyszly rok 
poziom zadluzenia przewidywany jest na 174.927.100,47 zl. Przewidujemy zaci^gn^c kredyt 
w wysokosci 55.400.000,00 zl i splacic kredyty i pozyczki, wczesniej zaci^gni^te l^cznie w 
kwocie 14.599.407,26 zl. Wskaznik zadluzenia do dochodow, ten ktory kiedys byl okreslany 
limitem 60 %, to 34,48 % zadluzenie w relacji do dochodow. Wskaznik z art. 243, ktory jest 
obj^ty limitem wynosi 4,53 %, przy limitach 10,22 %, tj. limit i plan na 30 wrzesnia 2019 roku 
i 11,01 %, tj. przewidywane wykonanie roku 2019.

Przewodnicz^cy Komisji poddal pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly.
W wyniku glosowania przy 8 glosach za, 0 glosach przeciw i 0 glosach wstrzymuj^cych, 
Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyj^cia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (na lata 2020-2036).
Opinia Nr 22/11/19

Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie uchwaly budzetowej miasta na 2020 rok 
w nastfpuj^cych dzialach:

a) 851 - Ochrona Zdrowia,
8 glosow za, 0 glosow przeciw, 0 glosow wstrzymuj^cych - opinia pozytywna

Pani Wieslawa Luczak Skarbnik Miasta: Na ochron^ zdrowia, czyli w calym dziale 
przewiduje si$ wydac 1.713.977,00 zl i jest to poziom 89,86 % przewidywanego wykonania 
roku biez^cego, w tym na zaklady opiekuhczo-lecznicze i pelengacyjno-opiekuhcze, czyli za 
pobyt dzieci w zakladach opiekuhczo-leczniczych 30 tys. zlotych, na zwalczanie narkomanii z
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pieni^dzy z tytulu sprzedazy alkoholu 100 tys. zlotych, na przeciwdzialania alkoholizmowi, 
czyli programy profilaktyki 1.500.000,00 zl. Skladki na ubezpieczenie zdrowotne, zadanie 
zlecone zgodnie z decyzj^ Wojewody, aktualnie 39.600,00 zl, ta kwota jest w trakcie roku 
zwi^kszana decyzj^ Wojewody. Pozostala dzialalnosc w ochronie zdrowia, gdzie przewiduje 
si? m.in. dla pracownikow ochrony, promocji zdrowia, wystawianie kart zgonu przez lekarzy, 
tj. 44.377,00 zl.

Wynik glosowania: 8 glosow za, 0 glosow przeciw, 0 glosow wstrzymuj^cych

b) 852 - Pomoc Spoleczna,
8 glosow za, 0 glosow przeciw, 0 glosow wstrzymuj^cych - opinia pozytywna

Pani Wieslawa Luczak Skarbnik Miasta: W tym dziale przewiduje si? wydac 35.524.111,88 
zl s^ to wydatki na poziomie 91,70 % przewidywanego wykonania roku biez^cego, w tym na 
domy pomocy spolecznej, czyli generalnie na funkcjonowanie Domu Pomocy Spolecznej, jak 
rowniez wydatki realizowane przez MOPR, ktorym placi za pobyt naszych mieszkancow 
w DPS na terenach innych powiatow, l^cznie 13.611.640,00 zl. Na osrodki wsparcia, czyli 
funkcjonowanie Srodowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu Pomocy Spolecznej, 
finansowanie pobytu osob z terenu naszego miasta w domach samotnej matki, jak rowniez 
prowadzenie schroniska dla osob bezdomnych, l^cznie 2.837.364,00 zl. Skladki na 
ubezpieczenie zdrowotne dla osob, ktore nie posiadaj^ takiego uprawnienia - 246.118,00 zl, na 
zasilki i pomoc wnaturze-2.321.985,00 zl, na dodatki mieszkaniowe-3.873.821,00 zl, zasilki 
stale - 2.218.486,00 zl i na uslugi opiekuncze i specjalistyczne - 2.991.080,00 zl. Na pomoc 
w zakresie dozywiania 2.579.579,00 zl, na pozostal^ dzialalnosc, ktora wyplynie m.in. program 
e-rodzina, dzien pracownika socjalnego, program „Razem mozemy wi?cej”, program przy 
finansowaniu z zewn?trznych srodkow, 51.877,88 zl.

Wynik glosowania: 8 glosow za, 0 glosow przeciw, 0 glosow wstrzymuj^cych

c) 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej,
8 glosow za, 0 glosow przeciw, 0 glosow wstrzymuj^cych - opinia pozytywna

Pani Wieslawa Luczak Skarbnik Miasta: W tym dziale przewiduje si? wydac 2.651.653,00 
zl, na rehabilitacj? zawodow^ i spoleczn^ 243.900,00 zl, na Zespol ds. Orzekania o 
Niepelnosprawnosci 463.615,00 zl, na funkcjonowanie Powiatowego Urz?du Pracy 
1.280.000,00 zl i pozostala dzialalnosc w zakresie polityki spolecznej, ktora dotyczy m.in. 
wspierania osob najbardziej potrzebuj^cych, osob niepelnosprawnych i funkcjonowanie 
Centrum Rehabilitacji Spolecznej Osob Niepelnosprawnych l^cznie wydane 673.183,00 zl.

Wynik glosowania: 8 glos6w za, 0 glosow przeciw, 0 glosow wstrzymuj^cych

3



d) 855 - Rodzina.
8 glosow za, 0 glosow przeciw, 0 glosow wstrzymujqcych - opinia pozytywna

Pani Wieslawa Luczak Skarbnik Miasta: W dziale tym wydano 110.622.356,25 zl. Jest to 
wzrost 23,62 % z tym, ze ten wzrost jest przede wszystkim spowodowany kwot^ 500+ na 
pierwsze dziecko, czyli swiadczeniem rodziny. Na swiadczenia wychowawcze w ramach tej 
kwoty wydamy 67.276.050,00 zl. Jest to wzrost o 38,70 % spowodowany tym swiadczeniem 
na pierwsze dziecko. Swiadczenie rodzinne i swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z zabezpieczenia spolecznego zostanie wydana 
kwota 27.443.897,00 zl, na kart$ duzej rodziny 45 tys. zlotych, na wspieranie rodziny, ktora 
obejmuje takie zadania jak realizacja programu „Dobry start”, czy utrzymanie 
srodowiskowych form wspierania, program „Bezpieczne miasto” - 3.307.618,00 zl. Na 
tworzenie i funkcjonowanie zlobkow, czyli na Miejski Zlobek Dzienny - 1.608.050,00 zl i dla 
rodzin zast^pczych - 4.481.248,00 zl. Na dzialalnosc placowek opiekunczo-wychowawczych, 
czyli przede wszystkich Pogotowie Opiekuncze, Dom Dziecka oraz dodatkowe zadania takie 
jak: srodowiskowe formy wspierania, ponoszenie oplat za pobyt w wychowaniu z naszego 
miasta na terenie innych powiatow, innych placowkach, czy w pieczy zast^pczej, czyli pobyt 
dzieci w rodzinach zast^pczych i realizacja dodatku wychowawczego, czyli swiadczenia na 
rzecz wychowankow opuszczaj^cych placowki, l^cznie: 5.976.604,00 zl; skladki na 
ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj^ce swiadczenia -205.293,00 zl i pozostala 
dzialalnosc w tym dziale 278.616,00 zl, Program realizowany przez MOPR „Podaruj radosc”.

Pan Piotr Masiarek zapytal co jest jeszcze w ofercie karty duzej rodziny.

Pan Grzegorz Janowski: My finansujemy bezposrednio z budzetu, czyli s^ to darmowe koszty 
przejazdu dla rodziny plus, natomiast s^ rozne koszty, ktore s^ niewidoczne, ktore s^ 
pokrywane przez jednostki. Jezeli ktos idzie na basen z kart^ duzej rodziny to dostaje za darmo 
wst^p, ale to jak gdyby s^ kalkulowane koszty OSiR-u, gdzie s$ mniejsze dochody.

Wynik glosowania: 8 glosow za, 0 glosow przeciw, 0 glosow wstrzymuj^cych

Pan Przewodnicz^cy Komisji podsumowal calosc projektu uchwaly w sprawie uchwaly 
budzetowej miasta na 2020 rok w nast^puj^cych dzialach:

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

Wynik glosowania: 8 glosow za, 0 glosow przeciw, 0 glosow wstrzymuj^cych

Opinia Nr 23/11/19



Punkt 3
Korespondencja kierowana do Komisji.
Pan Stawomir Daicz odczytai korespondencie kierowana do Komisii:

• Komisja zapoznaia si$ z pismem mieszkanca z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie 
rozwazenia mozliwosci wprowadzenia calkowitego zakazu palenia tytoniu 
i e-papierosow w Parku im. ks. Jozefa Poniatowskiego, oraz w parku sw. Jana Pawla II 
w Piotrkowie Trybunalskim. Odpowiedzi w tej sprawie udzielil Pan Andrzej Kacperek 
Wiceprezydent Miasta, ktory poinformowal, ze sprawa dot. uci^zliwosci palenia tytoniu 
przez mlodziez z TPS-u zostanie przekazana dyrekcji szkoly (TPS, II LO), w celu 
podj^cia dzialan w tej sprawie.

Punkt 4
Sprawy rozne.
Nie poruszono zadnych spraw w tym punkcie.

Na tym protokol zakohczono.

Przewodnicz^cy 
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, 
^praw Spolecznych i Osob / 

VNiepelnosprawnych'? /

i^tr Masiarel

Protokol sporz^dzila:

Monika Mroz
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