
PROTOKÓŁ nr 9 
z posiedzenia                                          

Komisji Zdrowi, Pomocy Społecznej i Rodziny 
Rady Miejskiej w Radomiu    
z dnia 21 sierpnia 2019 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 Teresa Skoczek Przewodnicząca Komisji, która powitała 
wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości. 
 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu nr 8 z posiedzenia Komisji. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu zawartych na 

drukach: 

 Nr 138 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Placówki Rodzinnej Nr 10 

z siedzibą w Radomiu przy ul. Wróblewskiego 32. 

 Nr 139 w sprawie zmiany Uchwały Nr 647/2013 Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków 

przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr 76/2015 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015 r. 

 Nr 143 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 

2019 rok  w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej.  

 Nr 144 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Radomia na lata 2019-2040 w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej. 

3. Sprawy różne. 

 

Porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  
Ad. 1. Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2. Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek poprosiła o przedstawienie 
projektów uchwał zawartych na drukach: 
- Nr 138 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Placówki Rodzinnej Nr 10 
z siedzibą w Radomiu przy ul. Wróblewskiego 32.  
Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teodora Karolik 
poinformowała, że Dyrektor Placówki Rodzinnej Nr 10 w Radomiu wystąpiła do 
Prezydenta Miasta Radomia z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy w związku 
z przejściem na emeryturę jednocześnie deklarując dalszą opiekę nad wychowankami 
placówki w formie rodzinnego domu dziecka. W związku z powyższym zachodzi 
potrzeba likwidacji Placówki Rodzinnej Nr 10 w Radomiu i utworzenia w jej miejsce 
Rodzinnego Domu Dziecka. Zgodnie z wymogiem ujętym w ustawie o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej Wojewoda Mazowiecki wyraził zgodę na 
likwidację Placówki Rodzinnej Nr 10 w Radomiu pod warunkiem zapewnienia 
właściwej pieczy zastępczej dzieciom z tej placówki. Dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej  Elwira Skoczek dodała, że wczoraj  pani dyrektor złożyła pismo 



z prośbą o przejście na emeryturę i jednocześnie zadeklarowała, że dalej będzie 
sprawować opiekę nad tymi dziećmi ale nie dłużej niż rok ponieważ poczeka na 
znalezienie tym dzieciom rodziny zastępczej. Dzieci z tej placówki mają ciotkę i teraz 
trwają rozmowy czy ma to być rodzina zastępcza czy placówka rodzinna. Najlepiej 
byłoby gdyby dzieci zostały z biologiczną ciotką. Zastępca dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Teodora Karolik powiedziała, że łatwiej byłoby 
tworzyć małe domy 10 osobowe takie jak dom usamodzielnienia przy ul. Wydmowej w 
którym mogą przebywać dzieci od 10 roku życia. Największy problem jest z małymi 
dziećmi (noworodki i dzieci do 10 roku życia).  Radna Katarzyna Pastuszka - 
Chrobotowicz zapytała, czy dużo jest dzieci w pieczy zastępczej. Zastępca 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teodora Karolik 
odpowiedziała, że w pieczy zastępczej jest 136 rodzin i 268 dzieci oraz 7 placówek 
rodzinnych.  
Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zarządziła głosownie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 138. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
zawarty na druku Nr 138 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Placówki 
Rodzinnej Nr 10 z siedzibą w Radomiu przy ul. Wróblewskiego 32 (5 Radnych za, 0 
przeciw, 0 wstrzymujący się od głosu). Opinia Komisji nr 9 została dołączona do 
protokołu.  
 
- Nr 139 w sprawie zmiany Uchwały Nr 647/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 
grudnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 
zmienionej Uchwałą Nr 76/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015 r. 
Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teodora Karolik 
poinformowała, że opiekunowie faktyczni osób niepełnosprawnych, korzystających 
z usług opiekuńczych świadczonych w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki 
i Pracy w Radomiu zgłosili postulat dotyczący zniesienia tej opłaty z uwagi na 
ponoszenie wysokich kosztów związanych z dowozem swoich podopiecznych do ww. 
Placówki. Zgodnie ustawą o pomocy społecznej, która mówi, że rada gminy określa, 
w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania nie 
jest możliwe całkowite zniesienie opłaty. Biorąc to pod uwagę zachodzi konieczność 
zmiany dotychczasowej uchwały poprzez maksymalne zmniejszenie kosztu 1 godziny 
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych i ustalenie jej jako 
równowartość 0,1% najniższej emerytury.  
Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zarządziła głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 139. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 139 w sprawie zmiany Uchwały Nr 647/2013 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania 
oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu 
ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr 76/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 

lutego 2015 r. (5 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się). Opinię nr 9 dołączono 
do protokołu. 
 
- Nr 143 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 rok  
w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej



Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teodora Karolik 
poinformowała o zmianach zawartych w uchwale budżetowej w części dotyczącej 
pomocy społecznej. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej  Elwira 
Skoczek przedstawiła zmiany zawarte w uchwale budżetowej dotyczące zdrowia.    
Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zarządziła głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 143. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 143 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 
2019 rok  w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej (5 Radnych za, 0 przeciw 
0, wstrzymujący się). Opinię nr 9 dołączono do protokołu. 
- Nr 144 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia 
na lata 2019-2040 w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej 
Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zarządziła głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 144. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 144 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2019 – 2040 w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej (5 
Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się). Opinię nr 9 dołączono do protokołu. 
 
Ad.3. Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek poinformowała o pismach jakie 
wpłynęły do Komisji: 

 pismo związków zawodowych Domów Pomocy Społecznej w sprawie 
problemów płacowych pracowników, 

 odpowiedź Prezydenta Miasta na pismo związków zawodowych Domów 
Pomocy Społecznej, 

 Pismo Pani Barbary Łobody  w sprawie likwidacji barier architektonicznych oraz 
odpowiedzi na to pismo  

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Komisji podziękowała 
wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie.                                                        
 

 
 
Przewodnicząca Komisji 

  
 
 Teresa Skoczek 
 
       
 
 
   
       
 


