P R O T O K O Ł NR 1/2014
Z posiedzenia
KOMISJI ZDROWIA POMOCY SPOŁECZNEJ I RODZINY
Z dnia 16 grudnia 2014 r.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek dzienny posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budŜetu m.Radomia na 2015 r.
2. Sprawy bieŜące.

Przewodnicząca Komisji zapoznała zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia,
który został przyjęty bez uwag.
Ad.1.
Przewodnicząca Komisji – Anna Kwiecień udzieliła głosu Skarbnikowi Miasta – Panu
S.Szlachetka, który zreferował projekt budŜetu m.Radomia na 2015 r.
- 934 884 865 zł
Planowane dochody w łącznej kwocie
z tego:
- bieŜące w kwocie
- 861 814 002 zł
- majątkowe w kwocie
- 73 070 863 zł
Wydatki ustala się w łącznej kwocie
- 944 611 913 zł
z tego:
- 818 849 009 zł
- bieŜące w kwocie
- majątkowe w kwocie
- 125 762 904 zł
- deficyt budŜetowy w wys.
- 9 727 048 zł
który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu, ze spłaty udzielonych poŜyczek
oraz wolnych środków.
Dział 852 – Pomoc Społeczna:
- plan dochodów tego działu na 2015 r. wynosi
- 1.470 668, które głownie
pochodzą z
odpłatności za pobyt mieszkańców Radomia w Domach dla
Bezdomnych, zwrotów nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek
alimentacyjnych z lat ubiegłych, dochody związane z realizacjią zadań z zakresu
administracji rządowej, zwroty nienaleŜnie pobranych dodatków mieszkaniowych
zwrotów zasiłków stałych,
- dotacja celowa wynosi
51 133 100
zł
z
przeznaczeniem m in. na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami Psychicznymi oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłatę
świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze,
wypłaty zasiłków celowych.
Dochody własne powiatu dział 852 – zaplanowano dochody w kwocie 5 462 270 zł z
przeznaczeniem na odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, wynajmu
mieszkania oraz wynagrodzenie płatnika w Słonecznym Domu, odpłatności rodzin za
pobyt podopiecznych w DPS.

Dotacja celowa za zadania w dz. 851 – ochrona zdrowia w kwocie 61.000 i w dz.
852 – opieka społeczna w kwocie 3.705 zł.
Wydatki w dz. 851 – ochrona zdrowia zaplanowano na kwotę 4.561 800 zł.
PowyŜsze środki przeznaczone zostaną na realizację programów polityki zdrowotnej,
realizację programu zwalczania narkomanii, realizację programu przeciwdziałania
alkoholizmowi,
W dziale 852 – Pomoc Społeczna na realizację zadań w 2015 r. zaplanowano kwotę
34 873 618 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy w formie
udzielenia schronienia w domu dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i
męŜczyzn, termomodernizację budynku Domu dla Bezdomnych, dofinansowanie
Klubu „Senior”, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, wypłatę zasiłków i
pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, wypłatę dodatków mieszkaniowych,
utrzymanie DPS.
W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę
2.972.866 z przeznaczeniem na: utrzymanie Ŝłobka ‘Radomierk”, dofinansowanie
niepublicznych Ŝłobków, pokrycie kosztów organizacji konsultacji społecznych.
W dziale 851 – ochrona zdrowia na realizację zadań powiatowych w zakresie
ochrony zdrowia zaplanowano kwotę, 5.000.000 zł a w dz. 852 – pomoc społeczna
zaplanowano kwotę 25.341.600 zł.
Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, Ŝe budŜet będzie korygowany w ciągu roku np.
dotacje i zapytała czy w MOPS pojawią się nowe projekty.
Zwróciła takŜe uwagę na problemy związane z realizacją ustawy o przemocy w
rodzinie i na brak asystentów w realizacji zadania –piecza zastępcza.
Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt
budŜetu m.Radomia na 2015 r. w dziale zdrowie i pomoc społeczna – za
jednogłosnie.
Opinia nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.2.
Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Dyrektorowi MOPS – pani H.Janiszek, która
zreferowała projekty uchwał zawarte na drukach:
- nr 4 w sprawie przyjęcia i wdroŜenia „Strategii Problemów Społecznych Gminy
Miasta Radomia na lata 2014-2020” – pozytywnie, za - jednogłośnie,
- nr 7 w sprawie zmiany Uchwały nr421/2004 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie
nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomiu –
pozytywnie, za - jednogłośnie,
- nr 10 w sprawie przyjęcia harmonogramu planowanych inwestycji w 2015 r.
w ramach „Samorządowego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta
Radomia na lata 2014-2018” – pozytywnie, za - jednogłośnie,
- nr 9 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie m.Radomia na 2014 r. w cz. dot.
zdrowia i pomocy społecznej – pozytywnie, za – jednogłośnie.
Opinia nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała wybór Z-cy Komisji.
Zgłoszono kandydaturę radnego Adama Bocheńskiego, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Nie zgłoszono innych kandydatów.
Radny Adam Bocheński został wybrany Z-cą Przewodniczącej Komisji jednogłośnie.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodnicząca Komisji
Anna Kwiecień

