Protokół Nr 2.14
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 8 grudnia 2014 roku w godzinach 1400– 1540
Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
10 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 9. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Bogusław Wisowaty.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
 Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu - Barbara Dąbrowska,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
 Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Ruszczyk,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: ochrona
zdrowia oraz pomoc społeczna.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
Do punktu 1
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zapoznała zebranych z propozycją porządku
obrad.
Członkowie Komisji jednomyślnie, poprzez aklamację przyjęli proponowany porządek obrad
jw.
Do punktu 2
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i poprzez aklamację; jednomyślnie przyjęli
protokół Nr 1.2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Do punktu 3
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział na wstępie, że zadania z opieki
społecznej i ochrony zdrowia znajdują się w wielu miejscach naszego budżetu miasta.
Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska dokonała
następnie ogólnego wprowadzenia – radni otrzymali dwa akty prawne:
1. projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata
2015-2027,
2. projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2015.
Projekt budżetu zakłada:
 planowane dochody w wysokości 172 963 641 zł,
 planowane wydatki w wysokości 179 920 004 zł,
 deficyt budżetowy w wysokości 6 956 363 zł,
 rozchody na wykup obligacji w wysokości 4 000 000 zł.
W działach bezpośrednio interesujących Komisję: dział 851 Ochrona zdrowia oraz 852

Pomoc społeczna najważniejsze wydatki dotyczą:
 wydatków „Pro-Medica” związanych z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego,
 bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 dotacji na zadania własne i zlecone – ponad 18 mln zł, w tym świadczenia alimentacyjne
ponad 14 mln zł,
 zaplanowane dochody z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w całości są
przeznaczane na działania profilaktyczne.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się z pytaniem – czego dotyczą
wynagrodzenia bezosobowe?
Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska – są to
umowy o dzieło, umowy zlecenia dla osób nie zatrudnionych.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański dodał, że dotyczy to m.in. doradców,
psychologów, socjoterapeutów.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska – w 2014 roku na organizacje pozarządowe
była przeznaczona kwota 140 tys. zł. teraz jest to 70 tys. zł, z czego wynika to zmniejszenie?
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka powiedziała, że w tym
roku był realizowany projekt dotyczący asystentów rodziny.
Z-ca Dyrektora MOPS Aneta Ruszczyk dodała, że w tym roku było to zadania
fakultatywne natomiast od stycznia 2015 roku ma to być zadanie obowiązkowe. Mamy
6 asystentów rodziny, z tego 3 osoby są na stałym etacie z pozostałe 3 na umowę zlecenie.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła uwagę, że w programach
profilaktycznych proponowane kwoty w poszczególnych pozycjach są inne niż w tym roku –
większe lub mniejsze, z czego to wynika?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański- w trakcie roku praktycznie każdy obszar budżetu
będzie korygowany, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Następnie Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił kolejno zadania dotyczące
ochrony zdrowia i polityki społecznej:
str. 36 - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
- kwota 70 tys. zł przeznaczona na ochroną zdrowia w ramach realizacji zadnia
przeprowadzony zostanie otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu programów
prozdrowotnych, opieki paliatywnej oraz rehabilitacji,
str. 37 Polityka społeczna – promesa wkładu własnego prowadzenie Miejskiego Programu
Regrantingowego „Ełk, tu działam”. Centrum organizacji pozarządowych, usługi sąsiedzkie,
współpraca z organizacjami pozarządowymi w trybie pozakonkursowym. W ramach tego
zadania planowane jest m.in. zlecenie usług sąsiedzkich polegających na tym, że osoby
z sąsiedztwa będą świadczyć usługi u konkretnych osób (pacjentów) wymagających wsparcia,
np. w pracach gospodarskich. Jest to zupełnie nowy rodzaj usługi, który miałby być
uzupełnieniem usługi opiekuńczej.
Str. 40 - Wydział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – dotyczy
wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych oraz wydatków związanych
z obsługą i wypłatą świadczeń x funduszu alimentacyjnego.
Str. 50 - Programy Profilaktyki Zdrowotnej – kwota 85 000 zł:
W ramach powyższych środków (40 000 zł) zrealizowany zostanie „Program szczepień
profilaktycznych przeciwko pneumokokom dzieci urodzonych w 2012 r. zamieszkałych
na terenie Miasta Ełku”. Rozpoczęcie realizacji szczepień planuje się na sierpień/wrzesień
2015 r. Szczepienia zorganizowane zostaną po raz trzeci. Programem zostaną objęte dzieci
urodzone w 2012 r., które w 2014 r. ukończą 3 rok życia. Szacuje się że w ramach programu
zaszczepionych zostanie ok. 160 dzieci, co stanowi ok. 23% ogólnej liczby dzieci w tym
wieku. O przystąpieniu do szczepienia będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Realizacją
szczepień na terenie Ełku zajmie się Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.
Ponadto w ramach środków (45 000 zł) sfinansowane zostanie działanie Poradni
Laktacyjnej, która w Ełku funkcjonuje od listopada 2013 r. Miesięcznie z porad w Poradni
korzysta ponad 20 młodych mam. W ramach poradni udzielane są również bezpłatne porady

telefoniczne 24 h na dobę. Poradnia ma na celu promowanie karmienia piersią, które jest
najbardziej naturalnym i korzystnym dla dziecka sposobem karmienia.
Wywiązała się dyskusja.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer – czy realizowane szczepienia
profilaktyczne zaspokajają pełne zapotrzebowanie?
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka – szczepienia są
realizowane poprzez lekarzy rodzinnych, którzy wystawiają zapotrzebowanie. Szczepionych
jest około 23% dzieci z danej populacji. Mamy określoną ilość środków finansowych na ten
cel.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer – może należałoby się z zastanowić
nad wyższą kwotą w budżecie miasta na ten cel.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka – jeśli chodzi o
szczepienia przeciwko grypie, to skorzystało z nich około 1200 osób. To przychodnie dają
zapotrzebowanie, zawsze wcześniej kierujemy do lekarzy rodzinnych takie zapytanie o
potrzebach.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska – czy planuje się wprowadzenie szczepień
przeciwko nowotworom szyjki macicy?
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka – taki program musi
być akredytowany przez specjalną komisję.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – jeśli chodzi o szczepienia ochronne np.
przeciwko pneumokokom, to zdania są podzielone. Do takich szczepień należy podchodzić
ostrożnie.
Następnie Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił kolejne zadania:
str. 51 - Promocja Polityki Społecznej – kwota 12.000 zł:
Środki przeznaczone zostaną na promocję działań realizowanych przez Miasto Ełk z zakresu
polityki społecznej, m.in.:
- „Ełcka Kartę Rodziny 3+”- zakupione zostaną plastikowe karty do wydruku kart, hologramy
oraz taśmy barwiące do drukarki,
- organizacja Forum Solidarności Międzypokoleniowej,
- promocja i organizacja Ełckich Dni Rodziny,
- promocja działań miasta z zakresu polityki społecznej,
- zakup nagród w konkursach organizowanych na terenie Ełku przez Prezydenta Miasta Ełku
z zakresu polityki społecznej.
str. 51-54 - Przeciwdziałanie Narkomanii – kwota 30 000 zł:
Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii:
1. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich
Rodzin: konsultacje indywidualne (dyżury terapeuty ds. Uzależnień).
2. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w ełckich szkołach podstawowych
i gimnazjach.
3. Prowadzenie kampanii i akcji informacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
str. 52 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi:
Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:
1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych:
- Wspieranie działań i programów profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży
w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych – kontynuacja programów już
realizowanych oraz wdrażanie nowych autorskich programów profilaktycznych,
- Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego „Daj mi szansę, ja też potrafię”
prowadzonego przez pedagogów ulicznych w środowisku otwartym na osiedlach i ulicach
miasta,

- Wspomaganie organizacji i świetlic zajmujących się dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka,
tworzenie grup wsparcia, konsultacje specjalistów;
- Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej o charakterze
sportowym, rekreacyjnym przez organizacje pozarządowe;
- Organizowanie biwaków szkolnych dla młodzieży z programem edukacyjno
– integracyjnym;
- Organizacja imprez masowych o charakterze profilaktycznym i prorodzinnym;
2) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i ich rodzin:
- Rozszerzenie oferty terapeutycznej dla mieszkańców Ełku poprzez wykup świadczeń
z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w systemie lecznictwa
ambulatoryjnego,
- Rozszerzenie oferty terapeutycznej dla mieszkańców Ełku poprzez wykup świadczeń
z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu w systemie lecznictwa zamkniętego;
- Kontynuacja działalności Poradni Rodzinnej:
Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży i Rodziców – konsultacje indywidualne (porady
specjalistyczne z zakresu psychologii, psychiatrii dla dzieci i młodzieży, socjoterapii) oraz
grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka;
Punkt Konsultacyjno – Mediacyjny dla Rodzin – poradnictwo małżeńskie i rodzinne.
3) Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Praca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podzielona jest
na zespoły:
- zespół podejmujący czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia
od alkoholu;
- zespół opiniujący wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- zespół dokonujący kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia
w placówkach handlowych i gastronomicznych.
Str. 54 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
Wydatki z tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., nr
180, poz. 1493 z późn. zm.). Zadanie jest w pełni finansowane ze środków własnych gminy.
Środki w ramach rozdziału 85205 przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania
zespołu interdyscyplinarnego (zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, delegacji
i szkoleń).
* Wspieranie rodziny
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na zatrudnienie 6 asystentów rodziny w pełnym
wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę (aktualnie MOPS posiada 3 etaty i 3 osoby
zatrudnione na podstawie umowy zlecenia) wraz z wyposażeniem stanowisk pracy dla 4
asystentów, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań i spełnieniem obowiązku
gminy udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi, określonego w art. 11
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U.
2013, poz. 135, z późn. zm.). Przydzielanie asystentów rodziny stanie się od dnia 1 stycznia
2015 r. zadaniem obligatoryjnym gminy. Zgodnie z zapisami ustawy aktualnie liczba rodzin,
z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest
uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20.
Natomiast nowelizacja zapisów przyjęta przez Sejm 25 lipca 2014 r. wprowadza zmianę,
która wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 r., w której zmniejszono liczbę rodzin, z którymi
asystent rodziny może prowadzić pracę w tym samym czasie: maksymalnie z 20 do nie
więcej niż 15.
W tym roku pozyskano środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w kwocie
101 398 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające na dofinansowaniu wynagrodzeń dla
asystentów rodziny, realizowanego w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny

i systemu pieczy zastępczej – „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
W przypadku ogłoszenia konkursu planuje się ponownie pozyskać środki na zatrudnienie
asystentów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej – „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
Wynagrodzenie 3 osób, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie w roku 2014 w pełni
dofinansowane jest z dotacji.
W planie na rok 2014 nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na ekwiwalent.
W związku z tym w roku 2015 zaplanowano na ten cel kwotę 1 200 zł.
Koszty związane ze zwiększeniem zatrudnienia o 3 etaty na asystenta rodziny i 1 etat
koordynatora asystentów to: koszty wynagrodzenia – 109 440 zł, pochodne od płac
21 791 zł, koszty szkoleń (BHP, specjalistyczne) - 1 800 zł, koszty badań lekarskich
- 600 zł, odpis na FŚS - 4 376 zł, koszty delegacji - 600 zł, koszty doposażenia nowych
stanowisk- 21 900 zł, koszty rozmów telefonicznych - 1 200 zł.
* Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:
Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane są na realizację świadczeń z pomocy
społecznej w formie zasiłków i pomocy w naturze, w tym:
- zasiłki okresowe – na podstawie art. 147 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.), gmina otrzymuje dotację celową na zasiłki
okresowe,
- zasiłki celowe - plan wydatków na 2015 rok w stosunku do roku 2014 został zaplanowany
na niższym poziomie ale zasiłki zostaną wypłacone dla tej samej liczby podopiecznych
ośrodka w niższej wysokości. Zasiłki celowe w pełni finansowane są ze środków własnych.
– pogrzeby osób samotnych i podopiecznych MOPS,
– zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego: pobyt mieszkańców miasta
w DPS. Aktualnie w domach pomocy społecznej są umieszczone 74 osoby i liczba
ta stale rośnie.
* Zasiłki stałe:
Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane są na realizację świadczeń z pomocy
społecznej w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne. Obowiązek wypłaty
tych świadczeń wynika z art. 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.). Na podstawie złożonego zapotrzebowania na rok
bieżący, potrzeby w zakresie realizacji świadczeń w postaci wypłaty zasiłków stałych
szacuje się na kwotę około 1 200 000 zł. W tej samej wysokości planujemy otrzymać
dotację na realizację tego zadania.
str. 58 wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - przeznaczone są na realizację
bieżącej działalności i zadań z zakresu pomocy społecznej (na materiały bhp, materiały
biurowe, bilety komunikacji miejskiej dla opiekunek i pracowników socjalnych świadczących
pracę w terenie, opłaty eksploatacyjne tj. energia, telefony a także płace pracowników
socjalnych, kierownictwa i administracji).
Zaplanowane wydatki na rok 2015 kształtują się na podobnym poziomie w stosunku do
roku 2014, przy uwzględnieniu wzrostu cen, niezależnych od ośrodka oraz planowanym
zwiększeniem zatrudnienia pracowników socjalnych i asystentów rodziny, wynikających
z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Dodatkowe zatrudnienie nowych pracowników i realizacja nowych
zadań wpływa na zwiększenie ogólnych kosztów utrzymania ośrodka.
Niezbędne jest dostosowanie (wyremontowanie) pomieszczeń ośrodka na piętrze budynku,
celem zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczenia usług. Planowane wydatki
na remont w wysokości 105 000 zł i 91 853 zł na usługi w roku 2015 wynikają z potrzeby
dostosowania pomieszczeń biurowych (wymiana okien, malowanie, szpachlowanie, stawianie
ścianek działowych, itp.).
Ponadto na rok 2015 zaplanowano dodatkowe środki z przeznaczeniem na realizację
zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie m.in. zapewnienie transportu
dzieci w przypadku interwencji oraz zagrożenia bezpieczeństwa i potrzeby ich
zabezpieczenia; zapewnienie całodobowej gotowości przystąpienia przez dyżurnych

pracowników socjalnych do czynności interwencyjnych na telefoniczne wezwanie policji (np.
w sytuacji konieczności zapewnienia opieki małoletnim, specjalistycznego wsparcia,
schronienia ofiarom przemocy). Pozostawanie w gotowości wymaga dodatkowego
wynagrodzenia pracowników. Dotychczasowy transport, po godz. 15 celem zabezpieczenia
dzieci odbywa się najczęściej radiowozem niedostosowanym. Zapewnienie dojazdu oraz
całodobowych dyżurów pracowników socjalnych jest nową procedurą wcześniej nie
stosowaną przez MOPS.
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na szkolenia kadry, w tym superwizji,
uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczenia usług przez
ośrodek. Zgodnie
z art. 121 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182
z późn. zm.) pracownik socjalny ma prawo do korzystania z poradnictwa prowadzonego przez
superwizorów pracy socjalnej, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji
zawodowych, utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług oraz przeciwdziałanie
zjawisku wypalenia zawodowego.
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na zatrudnienie 3 pracowników socjalnych w
pełnym wymiarze etatu (aktualnie MOPS posiada 27 etatów) wraz z wyposażeniem stanowisk
pracy, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań oraz wykonanie zaleceń
pokontrolnych (kontrola NIK z 2012 roku oraz kompleksowa kontrola z 2011 roku) i
spełnieniem wymogu zatrudniania jednego pracownika socjalnego na 2 tys. mieszkańców
gminy lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą
socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących, określonego w art. 110 ust. 11
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.).
Kalkulacja dodatkowych kosztów związanych ze zwiększeniem zatrudnienia o 3 etaty
oraz dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych pełniących dyżury w zespole
interwencyjnym, tj: koszty wynagrodzenia – 99 000 zł, pochodne od płac - 19 711 zł, koszty
szkoleń (BHP, specjalistyczne) - 1 350 zł, koszty badań lekarskich - 450 zł, odpis na FŚS
- 3 282 zł, koszty delegacji - 450 zł, koszty doposażenia nowych stanowisk – 21 900 zł,
koszty rozmów telefonicznych - 1 200 zł, zakup usług transportowych – 1 800 zł.
str.60- Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami”:
Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm). Środki przeznaczone są na prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku, który jest ośrodkiem
wsparcia, zapewniającym osobom, które ze względu na chorobę lub niepełnosprawność
wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych. Prowadzenie
środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest
zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym gminie.
Od stycznia 2015 r. ŚDS „Pod kasztanami” zostanie wyodrębniony ze struktur MOPS Ełk
w samodzielną jednostkę organizacyjną Miasta Ełku.
Obecnie ŚDS „Pod Kasztanami” w Ełku zatrudnia 7 osób na umowę o pracę oraz 2 osoby
na umowę - zlecenie. Zmianie ulegnie struktura zatrudnienia. Planuje się w 2015 zatrudnienie
w ramach umowy o pracę dodatkowo 1 osoby na stanowisku terapeuty oraz jednej
osoby na ¼ etatu na stanowisku głównego księgowego.
Miesięczna dotacja na jedno miejsce w Ośrodku wynosi 1 000 zł.
str. 61 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone: działania w
ww. rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie art. 18 ust 1 pkt.3
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.).
W ramach rozdziału organizowane są i świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w
miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które obecnie świadczone są
dla 51 osób). Zadanie jest finansowane dotacją celową przyznaną przez Wojewodę .
Wywiązała się dyskusja.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że na początku roku będą
przyjmowane programy profilaktyczne i należałoby jedno z posiedzeń Komisji poświęcić

temu tematowi. Będzie tam również przedstawiona analiza stanu bieżącego. Jeśli chodzi o
uzależnienie od alkoholu, jest to zjawisko, które budzi trwogę.
Radny Piotr Karpienia zwrócił uwagę na skalę wydatków kierowanych na zasiłki. Jest to
temat drażliwy, ale może należałoby podjąć konkretne działania w kierunki większej kontroli
przyznawanych świadczeń. Należy o tym pomyśleć, gdyż są to pieniądze publiczne.
Radny Nikodem Kemicer – w świetle przepisów, jeśli dane osoba spełnia kryteria i składa
wniosek, to taką pomoc musi otrzymać.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – my przyznając pomoc opieramy się wyłącznie
o dokumenty. To działa również w drugim kierunku. Często, gdy kryterium dochodowe jest
przekroczone nieznacznie, taka pomoc nie powinna zostać przyznana. W uzasadnionych
przypadkach staramy się jednak pomóc nawet wtedy, gdy to kryterium dochodowe jest
przekroczone. Nasza dbałość o pieniądze publiczne jest bardzo duża.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka – sprawa osób
pobierających zasiłki z pomocy społecznej nie jest taka prosta do rozwiązania. Często są to
osoby długotrwale bezrobotne same wywodzącej się z takich rodzin. Jest to już problem
wielopokoleniowy. Staramy się motywować tych ludzi do podjęcia pracy, np. był realizowany
projekt „Jutro idę do pracy”.
Z-ca Dyrektora MOPS Aneta Ruszczyk – od 2015 roku być może zmieni się forma
pomocy z pieniężnej na rzeczową. Byłoby to już pewne rozwiązanie dla osób uzależnionych
od alkoholu. Zmianie ma ulec ustawa o pomocy społecznej.
Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski poruszył sprawę przyznawanych
stypendiów socjalnych uczniom szkół miejskich. Tutaj też występują problemy, gdyż są
uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia szkolne.
Radny Mirosław Sawczyński poruszył sprawę bezdomnych psów – są problemy z ich
wyłapywaniem na terenie miasta.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska – czy są jeszcze uwagi, wnioski do
przedłożonego projektu budżetu miasta na 2015 rok? Czy ewentualnie Komisja może już
zaopiniować ten projekt?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – chcielibyśmy jeszcze w tym roku ten budżet
uchwalić. Dobrze, by zatem Komisji zaopiniowała przedłożony projekt.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2015 wraz z projektem uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, w głosowaniu wzięło
udział 9 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2015 w
części dotyczącej ochrony zdrowia i pomocy społecznej wraz z projektem uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027.
Do punktu 4
Radna Ewa Awramik poruszyła sprawę godziny rozpoczynania posiedzeń Komisji.
Proponowałaby godzinę 15.00.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że często Komisja zajmuje się
ważnymi tematami i w posiedzeniach uczestniczą Naczelnicy i Kierownicy wydziałów
Urzędu Miasta i ta godzinna jednak powinna być wcześniejsza.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zaproponowała godzinę 14.30 na rozpoczęcie
obrad Komisji. Pozostali członkowie Komisji przyjęli propozycję bez uwag poprzez
aklamację.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że w ubiegłym tygodniu miało
miejsce spotkania wszystkich służb związanych z pomocą osobom bezdomnym. Problem
stanowią bezdomni, których w okresie zimowym trudno namówić by udali się do noclegowni.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer – w tym momencie nie mamy żadnego
przypadku zamarznięcia w naszym mieście. W przypadku osoby, która zmarła bezpośrednią
przyczyną był alkohol.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka powiedziała, że
warunkowo osoby nietrzeźwe są przyjmowane do noclegowni, jeśli już występuje zagrożenie
życia. Chodzi zwłaszcza o okres zimowy.
Radny Mirosław Sawczyński zgłosił potrzebę spotkania się Komisji z Komendantem 108
Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ oraz Prezesem spółki „Pro-Medica”.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska powiedziała, że na pewno te osoby będą
zapraszane na posiedzenia Komisji, gdy temat ich działalności będzie omawiany przez
Komisję.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Stachowiak
Irena Markowska

