PROTOKÓŁ nr 4/2015
z posiedzenia

Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 30.03.2015.r.

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy
obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła Pani Anna Kwiecień Przewodnicząca
Komisji, która powitała wszystkich Członków Komisji oraz zaproszonych Gości.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 3 z posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu zawartych
na drukach:
- nr 46 w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej w 2015 roku.
- nr 53 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Radomskiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.
- nr 54 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.
- nr 55 w sprawie zmiany Uchwały Nr 49/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29
grudnia 2014r. w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 – Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radomiu.
- nr 56 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie miasta Radomia na rok 2015.
- nr 60 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2015 rok
w części dot. zdrowia i pomocy społecznej
3. Przyjęcie: Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014
wraz z potrzebami związanymi z ich realizacją.
- Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
- Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2013-2016 za 2014 rok.
4. Sprawy róŜne.
Przewodnicząca Komisji zapoznała zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia,
który został przyjęty bez uwag.
Ad.1. Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.2. Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu. Panu Marcinowi Gierczak Dyrektorowi
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, który zreferował projekt uchwały
zawarty na druku nr 46 w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.
Dyrektor Marcin Gierczak
poinformował Radnych, Ŝe w roku 2015 wysokość środków na realizacje zadań wynosi
5 514 583, i jest ona matematycznie o 200 000 wyŜsza niŜ w roku ubiegłym, a realnie
o 200 000 niŜsza z powodu konieczności zabezpieczenia środków na powstały w
grudniu 2014r. nowy Warsztat Terapii Zajęciowej Środki finansowe na zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej wynoszą 600 000, a na rehabilitację społeczną
4 914 583. Propozycja podziału środków z PFRON została skonsultowana
ze środowiskami skupiającymi osoby niepełnosprawne i uzyskała pozytywna opinię
Powiatowej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych w Radomiu. Radna
Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała jakie środki w roku 2014 były
przeznaczone
na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. Dyrektor
Marcin Gierczak odpowiedział, Ŝe 469 825, dodał, Ŝe wszystkie zadania dofinansowane
z PFRON w 2014r. zostały wykonane w 100%, za wyjątkiem rezygnacji 1 osoby z
wyjazdu na turnus rehabilitacyjny w grudniu. Przewodnicząca Komisji zapytała, czy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada wiedzę, na temat chęci otworzenia przez
nowy podmiot Warsztatu Terapii Zajęciowej. Dyrektor Marcin Gierczak odpowiedział,
Ŝe były prowadzone wstępne rozmowy ze Stowarzyszeniem RAZEM Pani Dagmary
Janas, ale na dzień dzisiejszy Ŝaden wniosek formalny do MOPS nie wpłynął.
Przewodnicząca zakończyła dyskusję i zarządziła głosowanie. Komisja jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 46 w sprawie podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez
powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku. Opinia nr 5
Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Elwirę Skoczek Dyrektor Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu o przybliŜenie Członkom projektów
uchwał zawartych na druku nr 53 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady
Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu i druku nr 54
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Dyrektor Elwira Skoczek
poinformowała Radnych, Ŝe na podstawie ustawy o działalności leczniczej rada
społeczna podmiotów leczniczych uchwala regulamin określający sposób zwoływania jej
posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał, który jest zatwierdzany przez podmiot
tworzący. Nie było głosów w dyskusji. Przewodnicząca zarządziła głosowania. Komisja
jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały na druku nr 53 w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego
w Radomiu. Opinia nr 5 Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Komisja Jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały na druku nr 54 w
sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Opinia nr 5 Komisji sanowi
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Elwirę Skoczek Dyrektor Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu o zreferowanie projektu uchwały
na druku nr 55 w sprawie zmiany Uchwały Nr 49/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
29 grudnia 2014r. w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia
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Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 – Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radomiu. Dyrektor Elwira Skoczek poinformowała Radnych, Ŝe w
związku
z oczywistą omyłką w nazwisku Pani Iwony JęŜak w poprzedniej uchwale,
zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do niniejszego dokumentu. Nie było głosów
w dyskusji. Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 55 w prawie zmiany Uchwały Nr 49/2014 Rady
Miejskiej
w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie powołania Rady Społecznej
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 –
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu. Opinia nr 5 Komisji
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Dyrektor Elwirze Skoczek, celem przybliŜenia
Członkom projektu uchwały na druku nr 56 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2015. Dyrektor Elwira
Skoczek oznajmiła Radnym, Ŝe ustawa o prawie farmaceutycznym stanowi, Ŝe do
kompetencji rady powiatu naleŜy określenie w drodze uchwały rozkładu pracy aptek
na danym terenie, po zaciągnięciu opinii wójtów, burmistrzów, prezydentów miast gmin
z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Harmonogram pracy aptek na terenie
miasta Radomia został pozytywnie zaopiniowany przez Okręgowa Izbę Aptekarską w
Warszawie Delegatura w Radomiu oraz Prezydenta Miasta Radomia. Ne było głosów w
dyskusji. Przewodnicząca zrządziła głosowanie. Komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 56 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2015. Opinia nr 5 Komisji
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Komisji poprosiła Dyrektor Elwirę Skoczek o zreferowanie projektu
uchwały na druku nr 60 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na
2015 rok w części dot. zdrowia i pomocy społecznej. Dyrektor Elwira Skoczek
poinformowała Członków, Ŝe przesunięcie planu wydatków między działami klasyfikacji
budŜetowej z 750 do 851 w kwocie 50 000 wynika z z konieczności zabezpieczenia
środków finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – realizacja
programów zdrowotnych. Nie było głosów w dyskusji. Przewodnicząca zarządziła
głosowanie. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku
nr 60 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2015 rok w części
dot. zdrowia i pomocy społecznej. Opinia nr 5 Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Ad.3. Przewodnicząca Komisji poprosiła Pana Marcina Gierczaka Dyrektora MOPS
o przybliŜenie Radnym Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
za rok 2014 wraz z potrzebami związanymi z ich realizacją. Dyrektor Marcin Gierczak
poinformował Członków, Ŝe wszystkie zadania, które na Samorząd nakłada ustawa
zostały w 100 % zrealizowane. Przewodnicząca Komisji zapytała, czy planuje się
poszerzenie liczby placówek rodzinnej pieczy zastępczej w Radomiu. Dyrektor Marcin
Gierczak odpowiedział, Ŝe wszystkie dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej
w naszym mieście są zabezpieczone. W placówkach rodzinnych, jest ich więcej. Miasto
prowadzi intensywną kampanie promocyjną, do tej pory zgłosiły się 2 rodziny, które chcą
świadczyć tą formę pomocy dzieciom. Osoby te muszą przejść cały system szkoleń,
dopiero wtedy mogą stać się prawomocnymi podmiotami w ramach pieczy zastępczej.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jak wygląda system finansowania asystenta rodziny.
Dyrektor Marcin Gierczak odpowiedział, Ŝe Gmina Miasta Radomia wystąpiła do
Wojewody o dodatkowe środki na ten cel, dotychczas jest on finansowany w ramach
budŜetu MOPS. Przewodnicząca zakończyła dyskusję i zarządziła głosowanie. Komisja
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jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny
za rok 2014 wraz z potrzebami związanymi z ich realizacją.
Opinia nr 5 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Komisji poprosiła Dyrektor Elwirę Skoczek o zreferowanie
Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2014 rok. Dyrektor Elwira Skoczek przybliŜyła Członkom Komisji treść
sprawozdania, informując o wymogu prawnym zobowiązującym Gminę do jego
sporządzenia. Celem programu było zapobieganie powstawaniu na terenie miasta
Radomia problemów alkoholowych i związanych z tym zagroŜeń. Nie było głosów
w dyskusji. Przewodnicząca zrządziła głosowanie. Komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok. Opinia nr 5 Komisji stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Dyrektor Elwirze Skoczek celem przybliŜenia
Członkom Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2013-2016 za 2014 rok. Dyrektor Elwira Skoczek poinformowała Radnych
o obowiązku JST sporządzenia raportu wykonania, w danym roku, Gminnego Programu
i efektów jego realizacji. Celem głównym Programu było ograniczenie spoŜywania
środków odurzających, szczególnie wśród dzieci i młodzieŜy oraz związanych z tym
problemów zdrowotnych i społecznych występujących na terenie Gminy Miasta
Radomia. Radny Adam Bocheński zapytał, czy znany jest Gminie problem z
narkotykami
na ul. M.Gajl. Centrum Aktywności Lokalnej na tym terenie
skierowało w kwietniu 2014r. pismo do Naczelnika Policji celem podjęcia interwencji.
Dyrektor Elwira Skoczek odpowiedziała, Ŝe nie wiedziała o sprawie, podziękowała za
informację. Pani Anna Białkowska Wiceprezydent Radomia równieŜ podziękowała za
zgłoszenie, podejmie odpowiednie kroki celem zbadania sprawy, zapytała kto podpisał
się pod pismem
do Policji. Radny Adam Bocheński odpowiedział, Ŝe
Kierownik Rejonu Pracy Socjalnej MOPS. Przewodnicząca Komisji zapytała, czy po
roku od podjęcia wiedzy o problemie
z narkotykami na tym terenie, z wiedzy CAL
nastąpiła jakaś zmiana. Radny Adam Bocheński odpowiedział, Ŝe temat ten nie był
omawiany ostatnio na CAL. Przewodnicząca Komisji zakończyła dyskusję i zarządziła
głosowanie. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016 za 2014 rok.
Opinia nr 5 Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Ad.4. Nie było spraw.
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim
obecnym za przybycie i zamknęła posiedzenie.
Przewodnicząca
Komisji
Anna Kwiecień
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