
DRM.0012.6.1.2019

PROTOKOL NR 16/20
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 21 stycznia 2020 roku, w Urz^dzie Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaz Karola Rudowskiego 10, w sali nr 1, 
w godzinach od 15.30 do 17.00

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

1) Blaszczyhski Marian
2) Czechowska Krystyna
3) Dajcz Slawomir - Wiceprzewodnicz^cy Komisji
4) Masiarek Piotr - Przewodnicz^cy Komisji
5) Olejnik Wieslawa
6) Wi^ctawska Sylwia

Radni nieobecni:
1) Czubaia Urszula
2) W^zyk-Glowacka Marlena
3) Ludomir Pencina

W posiedzeniu udzial wzi^li rowniez:
1) Andrzej Kacperek- Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2) Wieslawa Luczak - Skarbnik Miasta
3) Zofia Antoszczyk - Dyrektor MOPR
4) Grzegorz Janowski - Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi^zywania 

Problemow Alkoholowych
5) Ewa Klaniecka - Przewodnicz^ca OPZZ SP i S-Z przy Miejskim Osrodku Pomocy Rodzinie 

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 6 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 19 listopada 2019 r.

2. Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepelnosprawnych z dnia 03 grudnia 2019 r.

3. Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepelnosprawnych z dnia 10 grudnia 2019 r.

4. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek 
ogolnodostqmych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku.
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5. Przedstawienie problemow dotycz^cych wynagrodzenia pracownikow Miejskiego 
Osrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

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

Punkt 1
Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepeinosprawnych z dnia 19 listopada 2019 r.
W wyniku glosowania Komisja, przy 6 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
przyj^ia protokol z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepeinosprawnych z dnia 19 listopada 2019 r.

Punkt 2
Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepeinosprawnych z dnia 03 grudnia 2019 r.
W wyniku glosowania Komisja, przy 6 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
przyj^la protokol z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepeinosprawnych z dnia 03 grudnia 2019 r.

Punkt 3
Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepeinosprawnych z dnia 10 grudnia 2019 r.
W wyniku glosowania Komisja, przy 6 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymujqcych, 
przyj^la protokol z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob 
Niepeinosprawnych z dnia 10 grudnia 2019 r.

Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek 
ogolnodost^pnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku.

Pan Grzegorz Janowski: W zakresie ustalenia rozkladu godzin aptek na terenie powiatu 
ziemskiego decyduje Rada Miasta w formie uchwaly. W zwi^zku z tym, ze nast^pily niewielkie 
zmiany otwarcia niektorych aptek zaszla koniecznosc przeglosowania tych zmian 
w formie uchwaly. Na terenie miasta funkcjonowato 37 aptek. W trakcie zostala zamkni^ta 1 
apteka na ul. Dmowskiego i obecnie na terenie miasta dziala 36 aptek, w tym 2 dzialaj^ w cyklu 
caiodobowym na ul. Wojska Polskiego 77 i na ul. Szkolnej przy Policji. Zmiany dotycz^ 
rowniez czasu pracy niektorych aptek, chodzi o 4 apteki i jest to skrocenie czasu pracy w soboty 
i w niedziel$.

Przewodnicz^cy Komisji poddal pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly.
W wyniku glosowania Komisja, przy 6 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek 
ogolnodost^pnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku.
Opinia l^r 26/13/20



Punkt 5
Przedstawienie problemow dotycz^cych wynagrodzenia pracownikow Miejskiego 
Osrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

Pani Ewa Kfaniecka Przewodnicz^ca OPZZ SP i S-Z przy Miejskim Osrodku Pomocy 
Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim: Jako pracownicy MOPR, jak rowniez Zarz^d 
Ogolnokrajowego Pracowniczego Zwi^zku Zawodowego Sluzb Panstwowych i Spoleczno- 
Zawodowych przy MOPR od czerwca ubieglego roku staramy si$ o uzyskanie podwyzek w 
wysokosci 600 zl do podstawy, umozliwiaj^cej egzystencj^ adekwatn^ do wzrostu cen 
zywnosci i uslug jakie obecnie maj^ miejsce w naszym kraju. Pragniemy zaznaczyc, ze nasza 
praca ma szczegolny charakter, jest to praca wielowymiarowa, ktora wymaga od nas wysokich 
kwalifikacji. Odpowiadamy za poradnictwo rodzinne, psychologiczne, interweniujemy w 
roznych sytuacjach. Uwazamy, ze takie podw>'zki nie wysokie. Od czerwca ubiegamy si$ o 
nie, pani dyrektor zapewniaia nas w rozmowach, ze podwyzki b$d^ mialy miejsce we wrzesniu. 
W sierpniu bylismy na spotkaniu w Referacie Spraw Spoiecznych, gdzie pan kierownik 
Janowski nas zapewniai, ze podwyzki b$d$ od wrzesnia. Dwie jednostki podlegle Urz^dowi 
Miasta otrzymaiy podwyzki we wczesniejszych miesi^cach, pierwsza od stycznia, a dmga od 
czerwca. Uwazalismy, ze te podwyzki dla nas od lipca b$d^ satysfakcjonuj^ce. Nie zgadzalismy 
si^ na propozycje od wrzesnia. W miesi^cu wrzesniu otrzymalismy informacj^, ze zadnych 
podwyzek dla nas nie b^dzie. Nie bylo tez uzasadnienia, dlaczego si$ tak zadzialo. Nikt nie 
chcial z nami rozmawiac, bylismy osobami niewidzialnymi dla Urz^du Miasta i st^d sytuacja 
nas zmusila do tego, ze weszlismy z pracodawc^ w spor zbiorowy. Od tamtego czasu duzo si$ 
wydarzylo, odbylo si^ pierwsze spotkanie mediacyjne, ktore tez nie doprowadzilo do 
porozumienia. Na razie byl to etap wst^pnych rozmow, gdzie kazda ze stron przedstawila swoje 
stanowisko. Oczekujemy tego co b^dzie nadal, liczymy tez przede wszystkim na zrozumienie i 
pomoc ze strony Panstwa radnych, na inicjatyw^ jakq mozecie podj^c, aby nam pomoc w 
rozwi^zaniu naszej trudnej sytuacji. My podejmujemy dzialania, ktore maj^ na celu dobro 
mieszkancow naszego miasta, nie myslimy tylko o sobie, my myslimy o ludziach, ktorzy zyj^ 
w trudnej sytuacji, ktorzy wymagaj^ opieki, pomocy, wsparcia, jak rowniez dzialan z naszej 
strony w roli takiego edukatora. Wiemy przeciez, ze jezeli cokolwiek si$ wydarzy zawsze na 
pasku w TV jest informacja, gdzie byla pomoc spoleczna, wi$c my podejmujemy w miescie 
takie dzialania, aby zapobiegac wszelkim niepoz^danym zachowaniom, patologiom i 
uwazamy, ze zaslugujemy na wyzsze wynagrodzenie niz mamy do tej pory. Trwa ten spor, ze 
jeszcze nie doszlismy do porozumienia. Po pierwszym spotkaniu mediacyjnym liczymy na to, 
ze porozumienie zostanie zawarte. W miesi^cu wrzesniu bylismy w Urz^dzie Miasta na 
rozmowie z panem Wiceprezydentem Andrzejem Kacperkiem, ktory przyj^l nasze argumenty, 
jednakze nie powiedzial nam dlaczego tych podwyzek nie b^dzie. Zlozylismy pismo do 
Prezydenta z prosb^ o pomoc w rozwi^zaniu naszego problemu. Nie znalazlo to niestety 
zrozumienia, nie byly podj^te zadne rozmowy z nami. Czujemy si$ sfrustrowani i zawiedzeni 
tak^ sytuacji, poniewaz nikt nas nie dostrzega. Do teraz nie mielismy mozliwosci rozmowy z 
Panstwem, nikt z nami nie chcial tez rozmawiac. W miesi^cu pazdziemiku, poniewaz osrodek 
posiadal oszcz^dnosci do 553 tys. zlotych, w miesi^cu pazdziemiku one zostaly zwrocone do 
Urz$du Miasta. Byly to srodki, ktore przy dobrej woli moglyby zostac przeznaczone na 
wynagrodzenia dla pracownikow. Jezeli sytuacja byla tak trudna, ze nie mogly bye to 
podwyzki, mozna bylo rozpatrzyc to w innej formie, np. w formie premii.
Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR: Tak jak tutaj pani Przewodnicz^ca powiedziala, 
25 czerwca 2019 r. wplyn^lo do mnie pismo z prosb^ o podwyzki w kwocie 600 zl do 
wynagrodzenia zasadniczego. W budzecie MOPR nie bylo zaplanowanych srodkow w 2019 
roku na podwyzki. Takie podwyzki mialy miejsce wczesniej w roku 2018, byla to kw'ota 
200 zl srednia do wynagrodzenia, w zwi^zku z tym podj^lam rozmowy z panem Janowskim
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oraz Wiceprezydentem Andrzejem Kacperkiem informuj^c, ze wptyn^to pismo w sprawie 
podwyzek i ja nie posiadam w swoim budzecie takich srodkow, poniewaz plan, ktory jest 
sporz^dzany finansowy na kazdy rok jest robiony pod zarz^dzenie Prezydenta, ktory wskazuje 
jakie mogg. bye ewentualne wzrosty w poszczegolnych zadaniach i na rok 2019 nie bylo 
przewidzianych podwyzek w MOPR. W zwi^zku z tym ustalilismy, ze sprawa musi bye 
przedstawiona na kierownictwie, o czym poinformowalam Zwi^zki Zawodowe pismem z dnia 
17 czerwca ubieglego roku, ze b^dzie sprawa rozpatrywana w miesi^cu sierpniu na 
kierownictwie. W dniu 29 sierpnia jeszcze przed spotkaniem na kierownictwie odbylo si$ 
spotkanie u pana kierownika Janowskiego ze Zwi^zkami Zawodowymi, zeby ewentualnie 
jeszcze rozmawiac na temat kwot, czy ta kwota 600 zl tj. kwot^ ostateczn^, czy mozna 
ewentualnie rozmawiac o kwocie innej. Wtedy otrzymalismy informacj^, ze tylko i wyt^eznie 
ta kwota 600 zl wchodzi w gr$. W dniu 2 wrzesnia 2019 roku na kierownictwie przedstawilismy 
wspolnie z panem kierownikiem informacj^ na temat tych wszystkich postulatow zwi^zkowych 
i wtedy zapadla decyzja pana Prezydenta, ze sprawa podwyzki b^dzie rozpatrywana 
kompleksowo w 2020 roku. Pismem z dnia 5 wrzesnia 2019 r. poinformowalam organizacj^ 
zwi^zkow^ o stanowisku Prezydenta, ze podwyzki b^d^ rozpatrywane w 2020 roku 
kompleksowo. W dniu 25 wrzesnia 2019 r. otrzymalam pismo od organizaeji zwi^zkowej, w 
ktorym uj$te zostaly 3 postulaty finansowe, mianowicie, ze oczekiwania s^ takie, zeby 
podwyzki byly od miesi^ca lipca w kwocie 600 zl i zeby na kazdy rok budzetowy ta sama 
kwota, czyli 600 zl byla zabezpieczona na kolejne lata. Ponadto postulat zwi^zkowy byl, aby 
ekwiwalent za odziez podniesc do kwoty 850 zl. Te oczekiwania nie mogty bye, jak gdyby 
zrealizowane zgodnie z tym co odbylo si$ na kierownictwie w dniu 2 wrzesnia ubieglego roku, 
a zaplanowanie takich srodkow 600 zl na kazdy rok jest raezej niemozliwe 
i mysl$, ze zadna gmina takiego czegos nie jest w stanie zapewnic. Jedyny postulat, ktory 
w tym momencie zostal zaakceptowany to jest podniesienie ekwiwalentu za odziez do kwoty 
850 zl. Pismem z dnia 30 wrzesnia 2019 r. poinformowalam zwi^zki zawodowe o tym 
stanowisku, co jak gdyby poskutkowalo tym, ze weszlismy w spor zbiorowy. Bylo to juz 
zaznaezone w pismie skierowanym do mnie w dniu 25 wrzesnia, ze jezeli te postulaty nie b^d^ 
spelnione, to zwi^zek juz jak gdyby wst^puje w spor zbiorowy. Poinformowalam o tym 
Pahstwow^ Inspekcj^ Pracy zgodnie z przepisami oraz przedstawicieli zwi^zkow zawodowych. 
W zwi^zku z tym ustalono, ze odb^d^ si$ rokowania, wyznaczony zostal termin przez zwi^zki 
zawodowe, ktory zostal przeze mnie zaakceptowany. Odbyly si$ one 29 pazdziemika i 
zakohezyly si$ podpisaniem przez strony protokolu rozbieznosci. Nie moglam nic innego na 
tym spotkaniu przedstawic oprocz tego co juz wczesniej przedstawilam czyli, ze podwyzki b^d^ 
kompleksowo rozpatrzone na pocz^tku 2020 roku. Kolejnym etapem bylo powolanie mediatora 
i takie mediaeje odbyly si$ 8 grudnia w siedzibie MOPR. Mialam juz wi^cej informaeji do 
przekazania, mianowicie ze wystosowalam juz wniosek do Prezydenta zgodnie z ustaleniami, 
zeby przymierzyc si$ do podwyzek w kwocie 300 zl brutto do wynagrodzenia zasadniczego. 
Przedstawilam rowniez propozycj$, ze wniosek, ktory zlozylam do Prezydenta, gdzie 
zaproponowalam w tym wniosku, aby do wynagrodzenia zasadniczego zostala rowniez 
zaliczana premia uznaniowa, ktora w tej chwili w MOPR wynosi 170 zl dla pracownikow 
fizycznych, 220 zl dla kierownikow, 180 zl dla pracownikow socjalnych, 200 zl dla 
koordynatorow. Ta propozyeja zostala zaakceptowana przez Prezydenta w zwi^zku z tym, 
jezeli pracownicy srednio dostan^ 300 zl podwyzki, jezeli przyjm^ to i 180 zl tej premii, ktor^ 
zawsze dostaj^, tj. 480 zl. Bylo przyj^te, ze u nas pracownicy co miesi^c dostawali t^ premia, 
oczywiscie zdarzaly si$ sytuacje, ze jezeli ktos mial przewinienia to zostala wjakis sposob ta 
premia zmniejszona, albo wcale nie otrzymal. Pracownicy przyzwyczajeni s^ do tego, ze ta 
premia uznaniowa zawsze jest. Teraz gdyby byla doliezona do wynagrodzenia zasadniczego to 
wjakis sposob by tez wplyn^lo poprzez ten dodatek stazowy. Nie s^ to wielkie pieni^dze, mam 

'iadomosc, ale niemniel^dnak tak^ propozyej? przedstawilam i ona zostalatego
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zaakceptowana. Podwyzki od miesi^ca lutego i w kwocie 300 zl l^cznie z premia, ktor^ 
doktadamy do wynagrodzenia zasadniczego. Zawsze kiedy zwi^zki zawodowe chc^ ze mn^ 
rozmawiac, czy pracownicy, jestem do dyspozycji. Nigdy nie odkladam terminu chyba, ze 
godzinowo, wi^c zarzut, ze nikt nie chce rozmawiac jest mi bardzo z tego powodu bardzo 
przykro. M6wi$ w tej chwili o sobie.
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Pozwol? sobie nie tylko odniesc si$ do 
kwestii podwyzek, ale moze nieco szerzej. Dobrze, ze pani przewodnicz^ca si$ zreflektowala, 
bo rzeczywiscie nie tylko pani dyrektor poczutaby si^ dotkni^ta pani wypowiedzi^, ale ja takze. 
Mysl^, ze jak i pan kierownik Janowski jestesmy na kazde wyzwanie, prosb^, nie tylko 
zwi^zkow zawodowych, ale pracownikow, otwarci. Panstwo nie byliscie jedyn^ organizacj^ 
zwi^zkow^, z ktor^ we wrzesniu, czy w pazdziemiku, spotykaiem si? w kwestii podwyzki, 
wynagrodzen. Takie spotkania odbytem z niezaleznym samorz^dem i zwi^zkiem zawodowym 
„Solidarnosc” funkcjonuj^cym w Osrodku Sportu i Rekreacji, jak rowniez w Domu Pomocy 
Spoiecznej. Oczywiscie problematyka byia ta sama, kwestia wysokosci wynagrodzen. Wszyscy 
zwi^zkowcy, z ktorymi rozmawialismy otrzymywali t^ sam^ odpowiedz: w 2019 roku w 
budzecie miasta nie mamy srodkow zaplanowanych na podwyzk? wynagrodzen. Oczywiscie w 
trakcie rozmow mielismy juz peln^ swiadomosc dokonywanych przez ustawodawc? zmian. W 
miesi^cu lipcu ustawodawca zmienil ustaw? o minimalnym wynagrodzeniu za prac? dodaj^c w 
art. 5 ppkt 5 dotycz^cy tego, iz wyl^cza mozliwosc wliczania do placy minimalnej dodatku 
stazowego. Mielismy swiadomosc, ze przygotowywane jest Rozporz^dzenie Rady Ministrow 
dotycz^ce wysokosci minimalnego wynagrodzenia. Pocz^tkowo miala bye to kwota 2400 zl, 
jak Panstwo wiecie byl to okres kampanii wyborezej i t^ kwot? Rada Ministrow ustalila na 2600 
zi. Oczywiscie, zarowno zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, jak i minimalne 
wynagrodzenie weszlo w zycie z dniem 1 styeznia 2020 roku. Mysl?, ze nie do konca 
prawdziwy jest takze wywod pani Przewodnicz^cej, iz organy miasta, czyli zarowno Panstwo 
radni jak i pan Prezydent, czy urz?dnicy, nie doceniamy pracy pracownikow socjalnych. 
Zgodnie z art. 123 ustawy o pomocy spolecznej pracownicy zatrudnieni w samorz^dowych 
jednostkach pomocy spolecznej s^ pracownikami samorz^dowymi, do nich stosuje si? przepisy 
o pracownikach samorz^dowych, a wi?c de fakto Panstwo jestescie takimi samym 
pracownikami jak pracownicy zatrudnieni w Urz?dzie Miasta, jak i zatrudnieni we wszystkich 
innych jednostkach budzetowych, jednostkach organizacyjnych, ktore powoluje Rada Miasta. 
Oczywiscie ze wzgl?du na specyfik? pracy ustawodawca w art. 121 ustawy o pomocy 
spolecznej zawarl pewne elementy, jak gdyby pragmatyki sluzbowej, daj^c Pahstwu pewne 
okreslone przywileje dla pracownikow socjalnych pracuj^cych w terenie. Przypomn?, ze jest 
to dodatek wynosz^cy 250 zl miesi?cznie. Przypomn? takze, ze jest po 5 latach dodatkowy 
urlop wypoczynku w wymiarze 10 dni co drug! rok, to jest takze obj?cie Pahstwa ochron^jak 
dla ochrony przypadaj^cej funkcjonariuszom publieznym. To takze kwestie zwrotu kosztow 
dojazdu, jezeli pracodawca nie jest w stanie Pahstwu zapewnic dojazdu z miejsca pracy do 
miejsca wykonywania zadah pracownika socjalnego, jak rowniez chociazby kwestie zwi^zane 
z dofinansowaniem kosztow podnoszenia kwalifikaeji zawodowych i to w kwocie niemniejszej 
niz 50 %. To takze kwestia ustanowienia w dniu 25 listopada Dnia Pracownika Socjalnego, z 
tytulu tego swi?ta co roku pan Prezydent przyznaje ponad 30 nagrod. Pracownicy samorz^dowi 
zatrudnieni w roznych jednostkach maj^ rozn^ specyfik? pracy. Panstwo idziecie do srodowisk 
rodzinnych, niekiedy trudnych, dysfunkcyjnych, patologicznych, ale mamy takze inne 
jednostki, ktore takze pracuj^ w trudnych warunkach, chociazby prosz? zwrocic uwag? na 
warunki pracy w Dziennym Domu Pomocy Spolecznej, w Domu Pomocy Spolecznej, gdzie 
potrzeba wide wysiiku wlozyc w opiek? nad osobami przebywaj^cymi w DOP, ktore trzeba 
umyc, przebrac, nakarmic, podac leki i wykonywac cal^ nad nimi opiek?. W jednostkach ludzie 
pracuj^ w weekend i ciesz^ si?, wowczas, kiedy maj^ w miesi^cu jednq sobot?, czy niedziel? 
woln^. Chcialbym, takze zwrocic uwag? najeszcze jeden fakt, ktp^y bye moze nie jest do kojica
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rozumiany. Tu chodzi o rozumienie jednostki budzetowej na gruncie ustawy o finansach 
publicznych. Jednostka budzetowa, jak^jest MOPR zgodnie z ustawy o finansach publicznych, 
wydatki pokrywa bezposrednio z budzetu gminy, natomiast dochody odprowadza bezposrednio 
do budzetu gminy, a wi^c dyrektor nie moze sam, jezeli nawet na realizacj^ konkretnego 
zadania, jak chocby realizacj^ zasilkow celowych, nie wydaje caiej kwoty, musi je zwrocic do 
budzetu miasta. Zatrzymanie chociazby jednej ziotowki stanowi czyn podlegaj^cy dyscyplinie 
finansow publicznych, mysl^, ze co do tego mamy swiadomosc. Kazda jednostka budzetowa 
prowadzi gospodark^ finansow^, realizuje zadania w oparciu o wlasny plan finansowy, a w tym 
planie finansowym m.in. przewidziane s^ srodki na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeh. Przekroczenie planu finansowego, chociazby o jedn^ zlotowk^ stanowi 
naruszenie dyscypliny finansow publicznych i pociqga za sob^ odpowiedzialnosc. Pani 
dyrektor realizowala zadanie zgodnie z planem finansowym. Tak jak pani dyrektor 
powiedziala, ze od wczoraj zapadla decyzja o tym, ze od dnia 1 lutego 2020 roku ci pracownicy, 
ktorzy z mocy prawa od dnia 1 stycznia br. nie otrzymali wynagrodzenia, poniewaz ich 
wynagrodzenie zasadnicze przekraczalo kwot$ 2600 zl od dnia 1 lutego i to dotyczy wszystkich 
jednostek organizacyjnych, dla ktorych organem tworz^cym jest Rada Miasta, otrzymuj^ 
podwyzk*? w kwocie brutto 300 zl do wynagrodzenia zasadniczego. Od tego trzeba b^dzie 
doliczyc pochodne w postaci dodatku stazowego, ci z Pahstwa, ktorzy maj^ to wymagane 5 lat, 
otrzymuj^ dodatek stazowy. Tam, gdzie premie regulaminowe s^, one takze wzrastaj^, a wi$c 
nie b^dzie to kwota 300 zl tylko nieco wi^cej. Oczywiscie w pracach nad projektem budzetu 
przyj^lismy, ze ci pracownicy ktorzy nie osi^gaj^ 2600 zl, to srodki zaplanowalismy juz w 
budzetach poszczegolnych jednostek i Wysoka Rada takie rozwi^zanie zaakceptowala, 
natomiast dla pozostalych pracownikow utworzylismy w uchwale budzetowej rezerw$ 
budzetow^ na regulacj^ wynagrodzeh i w tej chwili jednostki wyst^puj^ o rozwi^zanie tejze 
rezerwy celowej i takie srodki na wynagrodzenia dla wszystkich naszych jednostek 
organizacyjnych przekazujemy. Nie oznacza to, ze kazdy z pracownikow otrzyma po 300 zl, 
my przekazujemy tyle srodkow, ktorymi dysponowac b$dzie dyrektor - kierownik danej 
jednostki organizacyjnej, bior^c pod uwag$ rozne okolicznosci zwi^zane ze stosunkiem pracy 
i swiadczeniem pracy przez pracownikow. A wi$c ta kwota moze ulec pewnej zmianie, ale jest 
to nie tylko wyl^cznie kwestia dyrektora danej jednostki, ewentualnie porozumienia 
z organizacj^ zwi^zkow^ zakladow^.
Pan Jan Dziemdziora: Chcialem zabrac glos jako swego rodzaju wolontariusz, poniewaz nie 
jestem czlonkiem komisji. Niemniej na ostatnim posiedzeniu Komisji Skarg, Wnioskow 
i Petycji Zarz^d Zwi^zkowy przedstawila swoje kwestie, komisja wysluchala, niemniej nie 
podj^lismy radykalnych wnioskow, stwierdzaj^c ze ta komisja jest bardziej merytoryczna, jesli 
chodzi o te kwestie. Dotarly do mnie nast^puj^ce informacje, a mianowicie s^ zadania 600 zl, 
mediacja, ktora trwa, porozumienia jeszcze nie ma, niektorzy optymisci mowi^, ze do tego 
porozumienia dojdzie i w ramach jakby wizji tego porozumienia dowiedzialem si$ i tutaj 
chcialbym prosic o potwierdzenie przedstawicieli Prezydenta Miasta i zwi^zkowcow, czy 
prawd^ jest ze zwi^zkowcy by do porozumienia d^zyli w sytuacji, kiedy obnizyliby swoje 
zadania o kwot$ 150 zl?
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Zgodnie z przepisami ustawy 
o rozwi^zywaniu sporow zbiorowych stronami sporu jest pracodawca i organizacja zwiazkowa, 
de fakto Prezydent Miasta nie jest strong sporu. Spor zbiorowy w tej chwili jest na etapie 
mediacji. Strony sporu zaakceptowaly kandydatur^ mediatora i w tym momencie to mediator 
jest gospodarzem prowadzonych negocjacji. Jak one si$ skohcz^ trudno powiedziec. S3 dwa 
rozwi^zania, po pierwsze - dojdzie do pewnego kompromisu, a wi$c zawarcia porozumienia. 
Pragn$ przypomniec, ze zgodnie z orzecznictwem S^du Najwyzszego, takowe porozumienie, 
zawarte pomi^dzy stronami sporu z mediatorem, stanowi zrodlo prawa pracy w art. 9 Kodeksu 
pracWa wi$c ono musi bye realiz^wane. Alternatywne rozwi^zanie jest takie, ze strony nie
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wstanie zawrzec kompromisu przy udziale mediatora i wowczas obowi^zki mediatora - 
sporz^dzenie protokolu rozbieznosci, dalsz^ procedure, okresla juz sama ustawa i w takiej 
sytuacji zwi^zkom zawodowym b?d^ przystugiwaly dalej idqce srodki, chociazby pogotowie 
strajkowe, czy strajk ostrzegawczy. Takie ostateczne rozwi^zanie, mysl$ zaszkodzi wszystkim 
stronom. Natomiast maj^c na uwadze wszystkich pracownikow, dla ktorych jestesmy de fakto 
generalnie mowi^c pracodawc^, przewidzielismy mozliwq podwyzk^. Prosz^ zwrocic 
uwag^, kiedy przedstawialismy Wysokiej Radzie projekt uchwaly o zmianie wysokosci 
odplatnosci za pobyt dziecka w zlobku tarn podawalismy przykiad, ale kiedy uzasadnialismy 
i przekazywalismy przeslanki takowej decyzji przedstawienia projektu uchwaly 
wskazywalismy, ze na 26 pracownikow zatrudnionych w Miejskim Zlobku Dziennym 23 
pracownikow nie osi^galo w grudniu tego minimalnego wynagrodzenia od stycznia, czyli 2600 
zl na 26 pracownikow dostalo 23 pracownikow. Wynagrodzenie w naszych jednostkach, w 
samym Urz^dzie, nie jest wynagrodzeniem generalnie wysokim. To nie jest wynagrodzenie 
jakie osi^gaj^, chociazby pracownicy w spolkach skarbu pahstwa, czy niekiedy u prywatnych 
pracodawcow. Oczywiscie nie wiem i zadnych deklaracji nie zloz$, ani nikt z Pahstwa, ale 
mamy swiadomosc, ze bye moze od stycznia 2021 roku to minimalne wynagrodzenie b^dzie 
wynosic 3000 zl i b^d^ to kolejne problemy, z ktorymi b^dziemy musieli si$ zmierzyc, bo w 
tym momencie nast^pilo ogromne splaszczenie wynagrodzeh co tez budzi olbrzymie 
niezadowolenie w wielu naszych jednostkach organizacyjnych.
Pani Wieslawa Olejnik: Wsluchuj^c si$ w wypowiedzi Pahstwa wynotowalam haslo: 
„dodatek specjalny i jego wysokosc 250 zl”. Rozumiem, ze jest to dodatek przekazywany 
Pahstwu przez sluzby Wojewody. Czy podj^liscie kroki, zeby w tym wzgl^dzie cos probowac 
robic, udac si^ do Wojewody i poprosic o zwi^kszenie wlasnie tego dodatku?
Pani Ewa Klaniecka: Tak, oczywiscie takie dzialania podejmuje Polska Federacja Zwi^zkowa 
Pracownikow Socjalnych i Pomocy Spolecznej, ktora prowadzi dialog spoleczny 
z Ministerstwem. Jest to w trakeie, wi^c trudno jest mi si$ odniesc jakie b^d^ efekty. 
Na szczeblu wojewodzkim zaden Wojewoda nie moze podj^c takiej decyzji, ze w jego 
wojewodztwie ten dodatek b^dzie zroznicowany. Ten dodatek od 15 lat funkcjonuje w takiej 
samej kwocie dla terenowych pracownikow socjalnych. Chcialabym si$ odniesc do slow pana 
Prezydenta, bo pan tutaj powiedzial, ze tak troch$ niesprawiedliwie powiedzialam, ze nikt nie 
chce z nami rozmawiac. Bye moze, ze zabrzmialo to dosyc niezr^eznie, jest to spowodowane 
moim zdenerwowaniem, ale trudno mowic o porozumieniu kiedy slyszymy od pani dyrektor, 
ze ona nie moze podj^c decyzji, poniewaz jej pracodawc^ jest Prezydent. Oczywiscie to jest 
prawda, ale jezeli na takie spotkania nie przychodzi zaden przedstawiciel Urz^du Miasta, pani 
dyrektor ma zwi^zane r$ce. My to rozumiemy, wi$c tez jest nam tu trudno o tym rozmawiac. 
Chcialam si$ odniesc do tego co pan Prezydent powiedzial, ze jesieni^ przeprowadz^ rozmowy 
z roznymi instytuejami i zwi^zkami odnosnie podwyzek - tych podwyzek nie bylo. Otoz 
podwyzki mialy miejsce w Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Zwirki, to byla kwota 273 zl na 
etat w ubieglym roku i od czerwca otrzymali pracownicy Dziennego Domu Pomocy Spolecznej 
przy ul. Wojska Polskiego. S^ to dwie jednostki podlegle Urz^dowi Miasta, tak samo jak my 
podlegamy, tak samo jak oni swiadez^ pomoc na rzecz ludzi, tak i my pracujemy. Czujemy si$ 
pomini^ci w tym temacie. Nagrody o ktorych pan wspomnial, owszem s^, w 2019 roku bylo 
wytypowanych 35 osob na 120 zatrudnionych, w tym 2 osoby z kadry kierowniczej. 
Pracownikow socjalnych bylo 17 nominowanych do tej nagrody, mysl$, ze o wide korzystnej 
byloby dla pracownikow, gdyby kazdy z pracownikow nie tylko socjalnych, ale kazdych 
zatrudnionych w naszym osrodku otrzymywal wyzsze wynagrodzenie niz jednorazowa nagroda 
w kwocie 2500 zl brutto dla jednej osoby.
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Po pierwsze odnios^ si$ do wysokosci 
dodatku. Po raz pierwszy zostal wprowadzony rzeczywiscie w ustawie z 2004 roku o pomocy 
spolecznej. On rzeczywiscie wynosi 250 zl i od tego czasu oczywis- nie byt zmieniony,/^le
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tak jak pani Przewodnicz^ca powiedziala, nie jest to gestia ani Rady Miasta, ani Prezydenta, 
ani tym bardziej Wojewody. Jest to kwota zapisana w ustawie i jedynie Parlament 
Rzeczypospolitej moze zadecydowac o tym, ze pracownicy socjalni wykonuj^cy prac$ w 
terenie b^dcj ten dodatek mieli wyzszy. Oczywiscie, jezeli Sejm tak postanowi to bez wzgl^du 

to, czy my dostaniemy dotacj? celow^ od Wojewody na ten cel, czy nie, b^dziemy musieli 
to swiadczenie, ten dodatek, w wyzszej kwocie zrealizowac. Oczywiscie, gdyby tak bylo my 
na pewno poprzemy stanowisko zwi^zkow zawodowych, a by ten dodatek dla pracownikow 
socjalnych byl wyzszy, ale jeszcze raz pragn$ podkreslic, ze jest to wyl^czna kompetencja 
Parlamentu RP. Jesli chodzi o kwestie wynagrodzen odpowiedzialem, ze rozmawialem w 
miesi^cu wrzesniu z organizacjami zwi^zkowymi i powiedzialem, ze nie ma mozliwosci, aby 
we wrzesniu, pazdzierniku, listopadzie, czy grudniu w 2019 roku byla regulacja wynagrodzen. 
Przewidywalismy analiz$, projekt budzetu i, ze ta regulacja nast^pi z pocz^tkiem 2020 roku, 
takie informacje przekazywalismy. Natomiast przyznam, ze nigdy nie bytem zaproszony do 
MOPR-u. Zdarzalo si$ zwi^zki zawodowe, zarowno mnie, jak i pana kierownika zapraszaly 
chociazby do Domu Pomocy Spolecznej i kilkakrotnie tarn rowniez goscilem. Jezeli tyko ono 
dotrze, na pewno nie b^dzie zlekcewazone, na pewno na kazde spotkanie udamy si$, aby ze 
zwi^zkami czy pracownikami rozmawiac, tyko po prostu trzeba tak$ prosb^ zaakcentowac. 
Pan Lukasz Janik: Z tego co ja si? orientuj? to Pan dwa zaproszenia dostal na to spotkanie z 
mediatorem, jako organ nadzoruj^cy t^jednostk? powinien Pan uczestniczyc. Moim zdaniem 
powinien si? Pan wstydzic, ze nie uczestniczyl w tym spotkaniu. Jako wlasciciel, organ 
prowadz^cy nie powinien Pan dopuscic to takiej sytuacji, zeby doszlo do spotkania z 
pracownikami, ktorzy maj^ tak wysokie problemy. Na co zostalo przeznaczone to 550 tys. zi, 
ktore wrocilo do budzetu?
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Wypowiedz pana radnego jest chyba 
zaczepna, a jezeli nie to jest wynikiem nieznajomosci przepisow ustawy. Prosz? zwrocic 
uwag?, ze gospodarzem mediacji jest mediator i to on decyduje o tym z kim i kiedy rozmawia. 
Ja od mediatora zadnego zaproszenia nie otrzymalem.
Pan Lukasz Janik: Z tego co ja si? orientuje to bylo uzgadniane z pani^ mediator, takze 
dzi?kuje panic Prezydencie. Bylo to spotkanie, niestety ja nie moglem wzi^c w tym udzialu, bo 
jako osoba postronna, ale pan jako organ nadzoruj^cy jak najbardziej mogl i moze, a nawet 
powinien. Trudno, zeby pani mediator specjalnie do pana przychodzila i pana zapraszala, no 
naprawd? panic Prezydencie jest pan organem prowadz^cym.
Pani Wieslawa Luczak Skarbik Miasta: Panstwo radni na pewno wiedzq, ze kazda zmiana 
w budzecie jest opisywana. Nie pami?tam jakie kwoty, kto i kiedy uwalnial, bo duzo zawsze 
jest zmian w budzecie i panstwo wiecie, ze zawsze jest to opisane. Srodki, czy to z oszcz?dnosci 
na zadania, bo oszcz?dnosci na placach jako takich, generalnie one nie wyst^pily, chyba ze byly 
zast^pione jak gdyby przejsciowo zalozone srodki wlasne po to, zeby moc dokonac wyplaty 
wynagrodzen, ktore w ostatecznosci dose pozno Wojewoda przekazal nam w formic dotacji. 
W ostatecznym rozrachunku miasto zmniejszalo w ostatnich miesi^cach zeszlego roku kredyt, 
ktory byl zaci^gany na sfinansowanie deficytu. Budzet nie wi^ze dokladnie, ze jak st^d jest 
zrodlo dochodu chyba, ze to s^ srodki celowe, w przeciwnym razie nie wolno wi^zac, ze jak 
st^d s^ srodki to jest dokladnie na to przeznaczone. Panstwo wiecie jak ta inzynieria finansowa 
wygl^da, gdzie w ostatecznym rozrachunku, jezeli jest mniejszy deficyt zmniejszamy potrzeby 
kredytowe.
Pan Lukasz Janik: Jezeli chodzi o te nasze pozyczki, kredyty to roznie to ujmujemy 
i wspaniale pan Prezydent zadluza nasze miasto. Z jednym z kosztow jest mediateka, ktora jest 
moim ulubiehcem, jesli chodzi o inwestycje w naszym miescie. Wracaj^c do Pahstwa 
problemu, ktory jest tutaj, chodzi mi o to, czy pani dyrektor maj^c wiedze tego, ze najnizsza 
krajowa b?dzie wynosila 2600 zl to, czy w budzecie na 2020 rok, zalozyla podwyzki na jakq 
kwot?? Dla wszVstkich pracownikow? Jak to wygl^da?
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Pani Zofia Antoszezyk Dyrektor MOPR: Zgodnie z Zarz^dzeniem PrezydentaNr 367 z 2019 
roku z 24 wrzesnia tak^ podwyzk^ moglam zalozyc dla osob, ktore zarabiaj^ mniej niz 2600 zl 
i te osoby zostaly uwzgl^dnione i zaakceptowane przez Rad$ Miasta jak pan na pocz^tku 
Prezydent powiedzial.
Pan Lukasz Janik: Panic Prezydencie, to co z pozostalymi? Bo 2600 zl b$d$ mialy panic 
sprz^taj^ce itd., a co z pozostalymi pracownikami? Dose trudno jest, zeby osoba, ktora 
skonezyla 5-letnie studia magisterskie z zakresu pracy socjalno-pedagogiki pracy socjalnej, 
zeby teraz byla z wynagrodzeniem na poziomie pani, ktora powiedzmy nie ublizaj^c nikomu, 
ale t^ szkol$ jak^s powiedzmy zawodow^, czy technikum ukonezyta i pracuje jako pani, ktora 
sprz^ta. A tutaj mamy jednak odpowiedzialnosc i tez nie ukrywajmy bardzo niebezpieczn^ 
prac$, bo z tego co rozmawialem z paniami, bardzo z roznymi sytuaejami si$ spotykaj^, nawet 
bardzo niebezpiecznymi dla zdrowia i zycia.
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: W swojej wypowiedzi powiedzialem, ze od 
1 lutego br. pracownicy zatrudnieni we wszystkich naszyeh jednostkach organizacyjnych 
otrzymaj^ regulacj^ wynagrodzenia. Mysl$, ze Pan o tym doskonale wie, ze w uchwale 
budzetowej mamy rezerw^ budzetow^ na regulacj^ wynagrodzenia w kwocie 5.500.000,00 zl. 
Dyrektorzy poszczegolnych jednostek organizacyjnych wyst^puj^ o zabezpieczenie srodkow 
na wzrost wynagrodzeh. Po wyst^pieniach dyrektorow, kierownikow jednostek 
organizacyjnych b^dziemy rozwi^zywac rezerw^ celow^ na regulacj^ wynagrodzeh. Tak jak 
powiedzialem, takze mamy 300 zl na etat nie oznaeza, ze kazdy otrzyma po 300 zl. Decyzja 
w jakiej kwocie poszczegolny pracownik otrzyma regulacj^ b$dzie zalezala od dyrektora 
jednostki.
Pan Lukasz Janik: Teraz kwestia taka, bo 300 zl Pan powiedzial, nie dla wszystkich znaezy 
rozumiem, ze dla tych co tutaj s$ na sali to b^dzie mniej, a dla innych b$dzie wi^cej, czy jak? 
Bo s^ niewygodnymi pracownikami, bo w ogole odwazyli si$ przyjsc?
Pan Piotr Masiarek: Odbieram Panu glos i zwracam uwag$, prosz$ o kultur^ i pytac, 
a nie insynuowac.
Pan Lukasz Janik: Zachowuj^ si$ kulturalnie, wlasnie rozmawiamy, bo po to jest komisja, 
nie sesja, zebysmy mogli tu spokojnie porozmawiac. Maj^c doswiadezenia z wladzami naszego 
miasta to powiem szczerze, ze naprawd? mam bogate doswiadezenie z panem Prezydentem 
i czasami te sytuacje 53 sprzeczne, wi$c po prostu chcemy wyjasnic pewne sytuacje juz teraz, 
zebysmy wiedzieli na czym stoimy, jak rowniez i Pahstwo. Po to si$ spotkalismy tutaj, zeby 
porozmawiac o tym problemie, a nie zeby go zamiesc pod dywan, tak jak wszystko w tym 
miescie.
Pan Piotr Masiarek: Przede wszystkim z Pahstwem si$ tutaj spotykamy, rozmawiamy, 
nie czuj$, ze ktokolwiek chce cos zamiesc pod dywan.
Pan Lukasz Janik: Jezeli si$ nie spotyka z mieszkaheami naszego miasta, pracownikami, pan 
Prezydent unika spotkah, nie przychodzi na mediaeje, to jakby Pan to odebral Panic 
Przewodnicz3cy?
Pan Piotr Masiarek: Prosz^ kontynuowac i zadawac pytania, ale prosilbym 0 kultur^.
Pan Lukasz Janik: Dlaczego tylko po 300 zl dla wszystkich pracownikow? Jaki budzet byl 
przyj^ty? Czy po rowno dla wszystkich, czyli po 300 zl na kazdego pracownika, taka kwota 
jest przyj^ta?
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Postaram si$ jeszcze raz powtorzyc, ze kazdy 
pracownik zatrudniony w naszej jednostce organizacyjnej od 1 lutego otrzyma 300 zl brutto na 
zwi^kszenie placy zasadniczej. Do tego dojd3 pochodne w postaci dodatku stazowego. Przykro 
mi, ze Pan nie jest wstanie tego zrozumiec.
Pan Lukasz Janik: 300 zl dla kazdego? Czy b$d3 te regulacje placowe, ze do tej pory kto np. 
zarabial 2100 zl, a teraz mu dodamy 500 zl, bo musi miec 2600 zl i w ten sposob tez innym 
pracownikom, ktorzy przekraczali 2600 zl b^dzie podwyzka, nie 3 :1 na 2900 zl, tylko b^dlie
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np. na 2700 zl, czyli tylko 100 zl. Regulacja, a podwyzka wynagrodzenia to dwie rozne 
rzeczy.
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: O tym tez juz mowilismy, pani dyrektor 
powolywala zarz^dzenie Prezydenta. Zgodnie z tym zarzqdzeniem kierownicy jednostek 
organizacyjnych przygotowuj^c projekty planow finansowych poszczegolnych jednostek, 
zabezpieczyli juz srodki dla tych pracownikow, ktorzy z mocy prawa od 1 stycznia 2020 roku 
musieli miec wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2600 zl. Te srodki byly juz zabezpieczone 
w projekcie budzetu i w pewien sposob dzi^kowalem Wysokiej Radzie za to, ze to rozwi^zanie 
zostalo zaakceptowane, a wi$c w planach finansowych poszczegolnych jednostek 
organizacyjnych budzetowych naszych juz s^ zabezpieczone srodki na to, aby od 1 stycznia 
2020 roku kazdy pracownik mial zapewnione minimalne wynagrodzenie w kwocie 2600 zl i w 
tej chwili wszyscy pracownicy powinni miec aneksy do umow w tym zakresie. Pozostali 
pracownicy, ktorych wynagrodzenie zasadnicze bylo wyzsze niz 2600 zl otrzymuj^ na etat, 
czyli chyba to jest zrozumiale - 300 zl brutto do wynagrodzenia zasadniczego plus pochodne. 
O tym, czy to b^dzie kwota 200 zl, 300 zl, 400 zl, decyduje pracodawca w ramach tej puli 
wynikaj^cej z przeliczenia kwoty 300 zl do wynagrodzenia zasadniczego razy liczba etatow. 
W przypadku pracownikow, ktorzy przed 1 stycznia 2020 roku, chociazby mieli wynagrodzenie 
zasadnicze miedzy 2300, a 2600 zl dyrektorzy wykazuj^ t$ roznic^ i t$ roznice takze w tej 
ogolnej puli srodkow z rezerwy otrzymaj^.
Pan Lukasz Janik: Pani dyrektor, czyli rozumiem z wypowiedzi pana Prezydenta, ze te 
wynagrodzenia, ktore przekraczaj^ kwot$ 2600 zl, kazdy pracownik dostanie dodatkowo 300
zl.
Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR: Nie wiem, czy to b^dzie 150 zl, 300 zl, czy 500 zl. 
Nie mog$ odpowiedziec w tym momencie, czy pani sprz^taj^ca, ktora ma 2600 zl jeszcze w 
styczniu otrzyma tez premie tak^jaka jest przewidziana.
Pan Lukasz Janik: A jest taka pani, ktora ma 2600 zl w 2019 roku? Czy mamy pracownika, 
ktory zarabia 2600 zl najakims innym stanowisku?
Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR: Nie. S3 tacy pracownicy, ktorzy przychodz^, 
glownie to dotyczy pracownikow, ktorzy przychodz^ na zast^pstwo, bo jest osoba chora 
i w trakcie tego okresu zatrudnienia maj^ propozycje tak^, ze jest to kwota 2600 zl.
Pan Lukasz Janik: Z wypowiedzi pana Prezydenta jak dla mnie przynajmniej wynikalo 
jednoznacznie, ze osoby ktore zarabiaj^ ponizej 2600 zl zostanie im ta kwota wyrownana, 
natomiast pozostalym osob^, ktore przekraczaj^ t^ kwot$ 2600 zl dodatkowo dostan^ 300 zl dla 
kazdego pracownika bez wyj^tku. Czy 300 zl bez zadnych stazowych i to jest wszystko 
dodatkowe. Czyli w ten sposob tak to rozumiemy?
Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR: Tak.
Pan Sergiusz Stachaczyk: Korzystaj^c z okazji, ze jest pan kierownik Janowski, chcialem 
zapytac, bo to pytanie padlo na poprzedniej komisji na spotkaniu ze zwi^zkami, czy ze strony 
Pana padla odpowiedz odnosnie podwyzki od wrzesnia?
Pan Grzegorz Janowski: Zadnych deklaracji dotycz^cych podwyzek nie skladalem. 
My spotkalismy si$ w miesi^cu sierpniu z reprezentacjq MOPR, w obecnosci pani dyrektor 
Antoszczyk. Zgodzilismy si$ co do tego, ze praca pracownikow socjalnych jest ci^zka, 
odpowiedzialna i bardzo trudna z uwagi na to w jakim srodowisku pracuj^. Ich wynagrodzenie 
jest rzeczywiscie niskie, ale z drugiej strony podnosilem ten argument, ze sluszne oczekiwania 
pracownikow trzeba zawsze zderzyc z mozliwosciami budzetu gminy. I taka sytuacja byla 
przeze mnie przedstawiona, ze owszem z^dania 53 pracownikow zasadne, ale zawsze trzeba je 
skonfrontowac z mozliwosciami budzetu gminy.
Pan Sergiusz Stachaczyk: Rozumiem, ze z Pana ust taka deklaracja nie padala?



Pan Grzegorz Janowski: Nie. Pan Sergiusz Stachaczyk: W grudniu pozostafy podajze srodki 
ze zwolnien lekarskich? Jezeli tak, to jak one zostaiy wykorzystane? Czy w ostatnim okresie 
poirocznym byta kontrola Panstwowej Inspekcji Pracy?
Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR: Na pewno tak, bo zwolnienia lekarskie byly. Byla 
wi^ksza premia uznaniowa w miesi^cu grudniu. Byla kontrola Panstwowej Inspekcji Pracy, 
zwi^zane to bylo ze sporem zbiorowym.

Pan Sergiusz Stachaczyk poprosil o protokol z kontroli dla radnych, ktorzy uczestnicz^ w tej 
komisji.
Pani Ewa Klaniecka: Chcialam si? odniesc do sierpniowego spotkania. Faktycznie bylismy 
grup^ 5 osob i pani dyrektor byla z nami na spotkaniu w Urz?dzie Miasta i pan Janowski 
poprosil nas, aby pracownicy zachowali spokoj, poniewaz podwyzki b?d^ na pewno od 
wrzesnia 2019 roku, gdyz takie rozmowy juz si? odbyly. Nie mial pan wiedzy wjakiej kwocie. 
Do tej rozmowy wtr^cila si? pani dyrektor, ktora stwierdzila cytuj?: „ Nie macie co liczyc na 
600 zl, bo uczestnicz? w Sesjach Rady Miasta i wiem jak jest trudno pozyskac srodki 
finansowe, bo Urz^d nie ma”. Bylo nas 5 osob, wi?c mysl? ze te osoby tez to potwierdz^.
Pan Lukasz Janik: Zwrociliscie Pahstwo te 550 tys. zlotych.
Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR: Chcialabym przy tej okazji, ze jest wi?ksze grono 
pracownikow socjalnych jeszcze raz wyjasnic temat finansowania Miejskiego Osrodka Pomocy 
Rodzinie. Pieni^dze jak gdyby id$ dwutorowo, jedne id^ na utrzymanie osrodka i place, a drugie 
id^ na realizacje zadah. Jezeli mam w budzecie z utrzymania osrodka i z plac jakies srodki 
finansowe, czy nawet ze zwolnien lekarskich to mog? zrobic przekwalifikowanie 
pracownikow, mog? zrobic podwyzki w jakies niewielkiej cz?sci pracownikow. Na pewno nie 
mog? robic podwyzek, czy regulacji plac takich, z ktorymi bylyby konsekwencje w kolejnych 
latach, poniewaz o tym decyduje Prezydent. Dlatego wszystkie srodki jakie mam, jezeli 
zwracalam 550 tys. zlotych to byly oszcz?dnosci z dodatkow mieszkaniowych i z dozywiania 
i te pieni^dze w ogole nie sq w mojej gestii tylko s^ w gestii Prezydenta Miasta i rady. I kazdy 
inny, nawet jezeli w grudniu otrzymalam od Wojewody pieni^dze na utrzymanie i place dla 
pracownikow terenowych to tez podlegaj^ zwrotowi do Urz?du Miasta. Nie mog? z tych 
pieni?dzy dac podwyzek, poniewaz to rodzi konsekwencje na lata przyszle. Nie wiem, czy 
dostan? od Wojewody srodki finansowe w przyszlym roku, czy nie dostan?, bo dostaj? ich w 
roznych kwotach, wi?c te pieni^dze nie s^ w mojej dyspozycji.

Pan Lukasz Janik: Poprosilbym o informacj? na pismie odnosnie: na co te 550 tys. zlotych 
zostalo wydane przez Urz^d Miasta. A druga kwestia jest taka, ze pan zdaje sobie spraw?, 
ze te podwyzki od 1 stycznia br. po te 300 zl dla tych pracownikow to taki minimum? 
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Jasno powiedzielismy, ze te podwyzki s^ od 
dnia 1 lutego br.
Pani Wieslawa Luczak Skarbnik Miasta: Mysl?, ze na to pytanie ktore pan zadal na co poszly 
te pieni^dze, mog? panu ponownie przekazac zmian? do budzetu z grudnia ubieglego roku. 
Tak jak powiedzialam wczesniej, te srodki jesli one zostaly uwolnione, w tej chwili nie 
pami?tam kiedy w jakim miesi^cu kwota byla uwolniona, natomiast to si? dzialo na sesji i na 
sesji pahstwo przeglosowywaliscie zmian? i w ramach tej zmiany byl zmniejszany deficyt 
i byl zmniejszany kredyt do zaci^gni?cia pianowania.

Pan Lukasz Janik poprosil o informacj? na pismie na co te 550 tys. zlotych zostalo 
przeznaczone.
Pani Wieslawa Luczak Skarbnik Miasta: Nie wolno nam nawet wi^zac srodkow wlasnych, 
ktore jezeli otrzymujemy, mamy jakies srodki wlasne, ze to s^ dokladnie te pieni^dze dokladnie 
na to, chyba ze przepisy szczegolne o tym stanowi^. W tym przypadku, jezeli byly uwalniane 
srodki wlasne, dlatego ze dotacja wplyn?la bo tak rozumiem/ze to bylo w takim pr^ypadku,
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albo zadanie mniej kosztowalo i jednostka uwalnia srodki. My te srodki pokazujemy po stronie 
zmniejszenia wydatkow, czyli jako zrodio finansowania jest mniejszy deficyt i zmniejszamy 
kredyt. Ja panu mog$ przekazac ponownie w zal^czeniu uchwaiy w celu zapoznania si$ 
w ktorym miejscu byly te uwolnienie srodkow i jak wyglqdala eala uchwala, ale to panstwo 
made.
Pan Lukasz Janik: Podobnie jak pani Skarbnik ja tez nie wiem, dlatego poprosz$ na pismie 
na co zostaly przeznaczone te srodki.
Pan Sergiusz Stachaczyk: Pani dyrektor, czy wnioskowala pani odnosnie tych zwroconych 
srodkow, zeby je przeznaczyc na ewentualnie nagrody, zwi^kszenie premii?
Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR: Wnioskowalam, o czym informowalam, 
bo to pytanie jest ci^gle powtarzana. Informacja Prezydenta Miasta na kierownictwie byla 
jasna, ze wszystkie srodki, oszcz^dnosci, ktore s^ w innych instytucjach, podlegaj^ zwrotowi, 
uwolnieniu i zeby z tym nie czekac tylko po prostu sytuacja w tej chwili jest taka w gminie, 
byk) to 2 wrzesnia, i juz wtedy bylo wiadomo, ze sytuacja finansowa gminy jest trudna zreszt^ 
nie tylko w Piotrkowie, ale w caiej Polsce. Brakowalo pieni^dzy i nie wiadomo jaka b^dzie 
subwencja na zadania, ktore zostaly ustalone i taka byla decyzja Prezydenta, ze zadne 
oszcz^dnosci, ktore s^ w osrodku nie podlegaj^ podwyzkom.
Pan Piotr Masiarek: Podsumowujqc, chcialem zaznaczyc, ze jako pracownicy MOPR, 
czy tez innej jednostki zawsze mozecie wyst^powac poprzez swoich przedstawicieli, 
czyli zwi^zki zawodowe, z roznymi sprawami m.in., jezeli chodzi o podwyzki jest to pewnego 
rodzaju procedura, ktora jest przewidziana prawem, czyli w pewnym momencie panstwo 
wchodzicie zgodnie z przewidzianymi procedurami w tzw. spor zbiorowy, ktory ma swoje 
kolejne etapy. Jestesmy na kolejnym etapie, czyli tutaj mediacje i w zwi^zku z tym przyj^lismy 
do wiadomosci, jak i rowniez poprzez pytania Panstwa i radnych i zadawane pytania przez 
pani^, ktora jest przedstawicielem Panstwa. Te pewne sprawy zostaly rozjasnione, czekamy na 
dalszy etap tego post^powania zgodnie z procedure jestesmy na etapie mediacji, zobaczymy 
jak one si$ zakoncz^.
Pan Sergiusz Stachaczyk: Czy nie s^dzi Pani, ze premia uznaniowa to jest taka premia, ktorej 
nie mozna zmierzyc? Czy nie lepiej by bylo pojsc w premia regulaminow^? Bo to budzi pewne 
kontrowersje wsrod pracownikow.
Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR: Sugestie samych zwi^zkow zawodowych tez byly, 
zeby ta premia, ktora jest uznaniowa podl^czyc pod wynagrodzenie zasadnicze i do tego tez si$ 
dostosowalam. Dostalam przyzwolenie swoich przelozonych, zeby ta premia byla wliczona do 
wynagrodzenia zasadniczego, co w jakims niewielkim stopniu jeszcze raz wpiynie na finanse. 
Pan Sergiusz Stachaczyk: Wracaj^c do nagrod, ktore byly w tamtym roku przyznane. 
Byly jakies kryteria wyznaczone, ktorymi Panstwo si$ kierowali, czy po prostu uznaniowe? 
Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR: Dostaj^ zawsze informacje, ile ewentualnie pan 
Prezydent przewiduje nagrod dla pracownikow MOPR i robi$ to w ten sposob, ze kazdemu 
kierownikowi przyznaj^ pul$, oczywiscie najwi^ksz^ pul$ dostaj^ pracownicy socjalni - 17 
pracownikow terenowych dostalo, z pozostalych zespolow dostalo te 17 nagrod i zawsze jest 
tak przyj^te, ze dyrektor i ksi^gowa, poniewaz nie mamy premii dostajemy nagrody 
Prezydenckie raz w roku. To co pani Przewodnicz^ca powiedziala: 2 osoby, czyli z 35 osob 
dostaj$ ja i ksi^gowa, a 33 osoby to pracownicy MOPR, w tym 17 terenowych pracownikow 
socjalnych i to kierownicy typuj^.
Pan Sergiusz Stachaczyk zwrocil si? do kierownika G. Janowskiego: Rozumiem, ze Pan si? 
nie zgadza z tym co pani odczytala odnosnie tego spotkania?
Pan Grzegorz Janowski: Potwierdzam, ze zadnych deklaracji co do wzrostu wynagrodzeh od 
miesi^ca wrzesnia nie skladalem. Rozstalismy si? w tym sensie, ze Panstwa argumenty zostaly 
przyj?te i jeszcze raz potwierdzam, ze powiedzialem, ze te Panstwa argumenty i oczekiwania 
trzeba zderzyc z mozliwosciami budzetu miasta.



Punkt 6
Korespondencja kierowana do Komisji.
Pan Slawomir Daicz odczytai korespondencie kierowana do Komisii:

• Komisja zapoznala si$ i przyj^la do wiadomosci odpowiedz na pismo z dnia 16 grudnia 
2019 r., dot. ustosunkowania si$ do problemu dotarcia pacjentow do placowki ze wzgl^du 
na utrudnienia zwi^zane z zakazem zatrzymywania si^ i postoju na ul. Lodzkiej udzielon^ 
przez II zast$pc$ Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Punkt 7
Sprawy rozne.
Nie poruszono zadnych spraw w tym punkcie.

Na tym protokol zakonczono.

\ Przewodnicz^cy / 
Kormsji ds. Rodziny, A 

Spra\ppolecznych i i 
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pjotr Masiarek

Protokol sporz^dzila:

Monika Mpoz
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