PROTOKÓŁ nr 5/2015
z posiedzenia

Komisji Zdrowia , Pomocy Społecznej i Rodziny
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 14 maja 2015roku.
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 4 z posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu zawartych
na drukach:
- nr 63 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla
Miasta Radomia na lata 2015-2017.
- nr 64 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności rehabilitacyjnej
i wykorzystania środków finansowych przez warsztaty terapii zajęciowej działające
na terenie Miasta Radomia w 2014 roku.
- nr 66 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok
w części dot. zdrowia i pomocy społecznej.
3. Przyjęcie:
- Oceny zasobów pomocy społecznej,
-Sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia
z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok”,
- Sprawozdania z realizacji Programu „Karta Rodzina Plus” za 2014r.
4. Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji zapoznała zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia, który
został przyjęty bez uwag.
Ad.1. Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2. Przewodnicząca Komisji Anna Kwiecień udzieliła głosu Panu Marcinowi
Gierczak Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zreferował
Zebranym projekt uchwały na druku nr 63 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Radomia na lata 2015-2017. Dyrektor Marcin
Gierczak poinformował Radnych, że przyjęcie Programu jest wymogiem ustawowym,
zgodnie z przepisem art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Program zawiera między innymi coroczny limit rodzin
zastępczych zawodowych. Poprzedni dokument opiewał na lata 2012-2014, stąd
konieczne jest przyjęcie przez Radę Miejska nowego na lata 2015-2017. Ponadto
Dyrektor Marcin Gierczak zaznaczył, że celem Gminy Miasta Radomia jest odchodzenie
od instytucjonalnych form opieki nad dziećmi na rzecz rodzinnych form. Przewodnicząca
Komisji Anna Kwiecień podkreśliła, że Gmina od lat prowadzi politykę, aby dzieci
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z uregulowanym stanem prawnym jak najszybciej trafiały do rodzin zastępczych.
Instytucjonalna forma pieczy jest jednak niezbędna, dla tych dzieci, których sytuacja
prawna nie jest uregulowana. Najczęściej w tej pieczy są dzieci duże, często
z dysfunkcjami. Wiceprezydent Miasta Anna Białkowska podkreśliła, że
w instytucjonalnej pieczy może, wg przepisów, przebywać jednocześnie 14 dzieci
placówka miejska jest za mała, istnieje potrzeba stworzenia następnej. Ponadto Pani
Wiceprezydent zaapelowała do Członków Komisji, aby rozpowszechniali wśród swoich
wyborców, mieszkańców, znajomych ideę rodzicielstwa zastępczego, MOPS czeka na
zgłoszenia od rodzin chcących poświęcić się wychowaniu dzieci, które z różnych przyczyn
nie mają własnego domu. Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, czy
MOPS w tym zakresie współpracuje z Ośrodkiem Adopcyjnym. Dyrektor Marcin Gierczak
odpowiedział, że tak. Radna Wioletta Kotkowska zaznaczyła, że procedury pieczy
zastępczej są długie, skomplikowane, wymagają zaangażowania, ale warto je przejść, aby
pomóc jakiemuś dziecku stworzyć dom. Przewodnicząca Komisji zakończyła dyskusję
i zarządziła głosowanie. Radni jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały na
druku nr 63 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla
Miasta Radomia na lata 2015-2017. Opinia Komisji nr 6 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Anna Kwiecień oddała głos Panu Marcinowi Gierczak
Dyrektorowi MOPS celem przybliżenia Radnym projektu uchwały na druku nr 64
w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania
środków finansowych przez warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Miasta
Radomia w 2014 roku. Dyrektor Marcin Gierczak poinformował Radnych, że zgodnie
z ust. 1 § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej jednostki prowadzące wtz-y
w Radomiu ( od grudnia 2014r. 6 ) złożyły sprawozdania roczne z działalności
rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych. Sprawozdania są różne, bo inną
działalnością zajmują się poszczególne warsztaty, skupiają uczestników z innymi
dysfunkcjami, różne pracownie. Wszystkie warsztaty wykorzystały środki finansowe
w całości. Koszty wtz – ów w 2014r. były współfinansowane ze środków PFRON
w wysokości 90%, Gmina Miasta Radomia udzieliła dofinansowanie w wysokości 9,5%,
wkład własny podmiotów prowadzących - 0,5% ogółu środków. Struktura wydatków
warsztatu: 80% wynagrodzenia pracowników, 20% trening ekonomiczny uczestnika,
wyposażenie pracowni, materiały do terapii. Warsztaty nie mają możliwości pozyskiwania
dochodu z tytułu działalności. Przewodnicząca Komisji Anna Kwiecień podkreśliła, że
Warsztaty Terapii Zajęciowej są bardzo ważnymi instytucjami w naszym mieście, nie tylko
dla uczestników, ich rodzin, ale i mieszkańców. Nie było pytań do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Anna Kwiecień zarządziła głosowanie. Radni jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały na druku nr 64 w w sprawie przyjęcia rocznych
sprawozdań z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez
warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Miasta Radomia w 2014 roku. Opinia
nr 6 Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Komisji poprosiła Elwirę Skoczek Dyrektor Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej o zreferowanie Radnym projektu uchwały na druku nr 66
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok w części dot.
zdrowia i pomocy społecznej. Dyrektor Elwira Skoczek poinformowała Radnych
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o zmianach w budżecie: Zwiększenie planu wydatków w dziale 852 w kwocie 350 000,w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na adaptację
budynku przy ul. Limanowskiego 75 na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. W budynku zostanie umieszczony Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, dwa Zespoły Pracy Socjalnej oraz część Działu Pracy Socjalnej;
Zwiększenie planu wydatków w dziale 852 w kwocie 35 000,- w zadaniach własnych
powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów do naprawy
schodów wejściowych, przęsła ogrodzenia, mebli i wyposażenia, wymianę rozsuwanej
ściany pomiędzy holem a kaplicą oraz naprawę uszkodzonych podłóg w pomieszczeniach
do terapii zajęciowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rodziny Ziętalów ;
Zwiększenie planu wydatków w dziale 852 w kwocie 345 000,- w zadaniach własnych
powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na przebudowę korytarzy /zmiana
wykładzin na korytarzach i klatkach schodowych w pawilonach A, B i C na wykładziny
z materiałów posiadających właściwości trudno zapalne/ w Domu Pomocy Społecznej
Weterana Walki i Pracy, w związku z zaleceniami Komendanta Państwowej Straży
Pożarnej w Radomiu.; Zwiększenie planu wydatków w dziale 852 w kwocie 12 648,w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków
na dokończenie docieplenia budynku jednorodzinnego, w którym mieści się Placówka
Rodzinna nr 6; Zwiększenie planu wydatków w dziale 852 w kwocie 100 000,w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w związku
z zaleceniami Straży Pożarnej, na realizację zadania pn.: „Przebudowa istniejących klatek
schodowych w związku z dostosowaniem systemu oddymiania w Domu Pomocy
Społecznej im. Św. Kazimierza ul. Garbarska 35”; Przesunięcie planu wydatków między
działami z działu 852 do działu 851 w kwocie 26 800,- w zadaniach własnych powiatu
wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wyżywienie i zakwaterowanie dziecka,
urodzonego w Radomiu, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
na terenie innego powiatu.; Przesunięcie planu wydatków między działami z działu 852
do działu 900 w kwocie 19 400,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności
zabezpieczenia środków na wykonanie wiaty śmietnikowej na terenie Domu Pomocy
Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej.; Przesunięcie planu wydatków
między działami i zadaniami z działu 852 w zadaniach własnych gminy do działu 853
w zadaniach własnych powiatu w kwocie 17 380,- wynika z konieczności zabezpieczenia
środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Miejskiego Zespołu ds.
orzekania o niepełnosprawności. Jest to wyjście Samorządu naprzeciw oczekiwaniom
Mieszkańców, aby osoby niepełnosprawne nie czekały 2,3 miesiące na wydanie
orzeczenia.; Przesunięcie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 851
w kwocie 566 478,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia
środków na wykonanie dokumentacji technicznej nowych zadań inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym tj:
- „Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego –
Etap I : opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej” w kwocie 297 000,– „Przebudowa pomieszczeń Poradni Kardiologicznej dla Dorosłych z Pracownią Badań
Czynnościowych wraz z wyposażeniem – Etap I : opracowanie wielobranżowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej” kwota 71 478,-
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– „Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - Etap I : opracowanie wielobranżowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej” kwota 99 000,Zadania te objęte są „programem dostosowawczym” zgłoszonym do Mazowieckiego
Centrum Zdrowia Publicznego.
– „Kompleksowa informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” kwota 99 000,-.
Ponadto Dyrektor Elwira Skoczek poinformowała Członków Komisji o pozytywnej
odpowiedzi na wnioski Gminy, skierowane do Prezesa Rady Ministrów, w sprawie
pozyskania finansów na budowę Centrum Rehabilitacji i wyposażenie Oddziału Chirurgii
Naczyniowej w kwocie dofinansowania 4 999 000 każdy. Stąd też konieczność
wprowadzenia jeszcze jednej, zmiany w budżecie zapewniającej wkład własny Gminy w
tych inwestycjach. Wiceprezydent Anna Białkowska podkreśliła, że wkład własny
wynosi jedynie 20% wartości inwestycji. Przewodnicząca Komisji Anna Kwiecień
pogratulowała informacji . Nie było pytań do w/w projektu uchwały. Przewodnicząca
Komisji zarządziła głosowanie. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt
uchwały na druku
nr 66 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia
na 2015 rok w części dot. zdrowia i pomocy społecznej. Opinia nr 6 Komisji stanowi
załącznik do protokołu.
Ad.3 Przewodnicząca Komisji poprosiła Marcina Gierczaka Dyrektora MOPS
o zreferowanie Członkom Oceny zasobów pomocy społecznej. Dyrektor Marcin Gierczak
poinformował Radnych, iż sporządzenie w/w oceny jest obowiązkiem ustawowym,
wprowadzonym 2 lata temu. Najważniejszą informacja płynącą z tego dokumentu jest
fakt zmniejszenia się liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej w Radomiu.
Na dzień dzisiejszy takich rodzin jest 8500, w skład ich wchodzi 12 500 osób. Głównymi
przyczynami pozostawania rodzin w kręgu pomocy społecznej jest bezrobocie
i niepełnosprawność Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zaznaczyła, że
tendencja wychodzenia rodzin z pomocy społecznej będzie się utrzymywać, wynika to ze
spadku bezrobocia. Przewodnicząca Komisji Anna Kwiecień podkreśliła nadzieję żeby
bezrobocie nie spadało kosztem migracji młodych ludzi za granicę. Radna Katarzyna
Pastuszka - Chrobotowicz odpowiedziała, że nie ma w Urzędzie Pracy dużego
zainteresowania wyjazdami zagranicznymi. Przewodnicząca Komisji Anna Kwiecień
dodała, iż młodzi ludzie szukają ofert pracy za granicą indywidualnie. Ponadto podkreśliła
potrzebę stworzenia w Polsce, na wzór holenderskiego, rozbudowanego systemu
przyznawania mieszkań komunalnych, jako sposobu zatrzymania młodych ludzi w naszych
miastach. Wiceprezydent Anna Białkowska zaznaczyła, że nie jest złe, że młodzi ludzie
wyjeżdżają, bo tam zdobywają nowe kompetencje, rozwijają się, nie można im tego
zabronić, granice są otwarte, ważne jest natomiast żeby wracali. Przewodnicząca
Komisji Anna Kwiecień podkreśliła fakt, że to jednak nasz kraj kształci tych ludzi,
kształcenie dużo kosztuje, szczególnie lekarza czy pielęgniarki. Szwecja np. nie ma
kierunku lekarz na uniwersytetach, pracowników pozyskuje z zagranicy. Warto więc, żeby
pracowali w kraju. Niestety młodzi ludzie zostali wychowani już w innych warunkach niż
my je mieliśmy, mają inne, większe oczekiwania. Radna Pastuszka – Chrobotowicz
zgodziła się z ta argumentacją. Współcześni młodzi ludzie są przyzwyczajeni
do odpowiednio wysokiego poziomu życia, dlatego wyjeżdżają tam, gdzie mogą to
osiągnąć. Ponadto dodała, że w Radomiu powstają teraz nowe mieszkania komunalne.
Radna Wioletta Kotkowska zaznaczyła, że niestety wyjeżdżają ci najbardziej zdolni,
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przedsiębiorczy, a nie ci, którzy korzystają z pomocy społecznej. Radny Adam Bocheński
podkreślił, że zmiana ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych dużo by zmieniła, ale żaden
rząd nie chciał się tego podjąć. Niektórzy bezrobotni rejestrują się w Urzędzie Pracy tylko
po to aby otrzymać ubezpieczenie, a pracują i to na czarno. Przewodnicząca Komisji
zakończyła dyskusję i zarządziła głosowanie. Radni jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie
Ocenę zasobów pomocy społecznej w Radomiu. Opinia nr 6 Komisji stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Pani Magdalenie Szczepanik Kierownik
referatu Centrum Organizacji Pozarządowych, która zreferowała Sprawozdanie
z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi
na 2014 rok”. Pani Magdalena Szczepanik poinformowała Członków Komisji o obowiązku
ustawowym opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej i przedstawienia Radzie
Gminy w/w dokumentu do 30.04.
Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w Programie Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi
na 2014 rok przyjętym uchwałą Nr 630/2013 Rady Miejskiej 04 listopada 2013r.
i na podstawie danych zgromadzonych przez Referat Centrum Organizacji Pozarządowych
Kancelarii Prezydenta Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz informacji podanych przez
Wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne Gminy Miasta Radomia w zakresie ich
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na wstępie opracowania zawarta jest
statystyka organizacji pozarządowych w Radomiu, w naszym mieście na 31.12.2014r.
istniało 582 organizacje. Sprawozdanie zawiera informacje na temat finansowych form
współpracy
(dotacje
konkursowe,
pozakonkursowe)
i
pozafinansowych
(patronaty,rekomendacje, szkolenia). Kwoty
planowanych dotacji w Programie
współpracy od lat są na bardzo podobnym poziomie, jednak nie odzwierciedlają one
całości środków jakie otrzymują organizacje pozarządowe w Radomiu ( udostępnianie sal,
pomieszczeń na siedziby, bezpłatnych szkoleń i doradztwa). Przewodnicząca Komisji
Anna Kwiecień zapytała, że w sprawozdaniu jest uwzględniona kwota środków
pozyskiwanych przez ngo samodzielnie i ile ona wynosi. Kierownik Magdalena
Szczepanik odpowiedziała, że jest i opiewa na sumę 1 855 878,33 . Przewodnicząca
Komisji zarządziła głosowanie. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami
Pozarządowymi na 2014 rok”. Opinia nr 6 Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Komisji poprosiła Elwirę Skoczek Dyrektor Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej o przybliżenie Zebranym Sprawozdania z realizacji Programu „Karta
Rodzina Plus” za 2014r. Dyrektor Elwira Skoczek poinformowała Radnych, że Karta
Rodzina Plus cieszy się dużym zainteresowaniem Mieszkańców Radomia. W roku 2014
wydano 6544 kart. Do w/w Programu przystąpiło 8 jednostek organizacyjnych Gminy
( Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski ośrodek Kultury „Amfiteatr”, Dom Kultury
'Idalin”, teatr powszechny, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Dom Kultury „Borki”, Miejska
Biblioteka Publiczna i Radomska Orkiestra Kameralna) i 21 podmiotów prywatnych.
Przewodnicząca Komisji Anna Kwiecień podkreśliła, że warto by było stworzyć jakąś
formę nagrody, wyróżnienia dla przedsiębiorców uczestniczących w Programie. np. na
wzór konkursu Prezydenta Miasta Radom Obywatelski. Radny Jerzy Zawodnik zgodził
się z propozycją Przewodniczącej, dodając, że byłaby to dobra forma promocji dla
Przedsiębiorcy i zachęta dla innych. Ponadto zapytał, czy Gminie znane są ogólne koszty
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funkcjonowania Programu Karta Rodzina Plus. Dyrektor Elwira Skoczek odpowiedziała,
że nie ma takiej informacji w sprawozdaniu. Wiadome jest natomiast, ile osób korzysta
z form proponowanych w ramach Programu. Radna Katarzyna Wróbel zapytała czy
mieszkańcy z ościennych gmin, mając kartę ogólnopolską Wielkiej Rodziny mogą
korzystać z naszych obiektów. Dyrektor Elwira Skoczek odpowiedziała, że nie. Program
Karta Rodzina Plus dotyczy tylko naszych mieszkańców. Przewodnicząca Komisji Anna
Kwiecień dodała, że ościenne Samorządy powinny przyjąć własne programy i podpisać
z radomskimi placówkami umowy, określające możliwości korzystania ich mieszkańców,
z naszych obiektów. Przewodnicząca Komisji zakończyła dyskusję i zarządziła głosowanie.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie Sprawozdanie z realizacji Programu „Karta
Rodzina Plus” za 2014r. Opinia nr 6 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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