
PROTOKÓŁ nr 12 
z posiedzenia                                          

Komisji Zdrowi, Pomocy Społecznej i Rodziny 
Rady Miejskiej w Radomiu    
z dnia 26 listopada 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 11 z posiedzenia Komisji. 
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Miasta Radomia na 2020 rok 

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 projektu 
Uchwały Budżetowej na rok 2020.  
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka powiedział, że wydatki na ochronę zdrowia 
zaplanowano w kwocie 40 240 785,00 co stanowi 2,7% całości wydatków w budżecie  
z tego 9 724 000,00 zł to są wydatki bieżące a 30 516 173,00 zł stanowią wydatki 
majątkowe. Na wydatki na pomoc społeczna zaplanowano 92 502 000,00 zł co 
w strukturze wszystkich wydatków stanowi 6,24 % z czego 92 046 000,00 zł stanowią 
wydatki bieżące a 456 000,00 zł jest wydatków majątkowych. Największa pozycję 
stanowią wydatki na wspieranie rodziny co jest zasługą 500+ jest to kwota 
288 112 000,00 zł co stanowi 19,4% budżetu z tego wydatków bieżących jest 287 955 
000,00 zł i 157 000,00 zł na wydatki majątkowe. Na wydatki bieżące w DPS i CUW 
zaplanowano 29 359 200,00 zł. Na działalność MOPS bez działalności dotacyjnej 
zaplanowano 38 430 000,00 zł. Na Słoneczny Dom i Mieszkanie Usamodzielnienia 
przeznaczono kwotę 2 130 000,00 zł, a na placówki rodzinne 903 000,00 zł. 
Z wydatków majątkowych: 

 w MOPS zaplanowano 15 000,00 zł na zasilacz awaryjny i 35 000,00 zł na zakup 
centrali telefonicznej.  

 w Słonecznym Domu zaplanowano 50 000,00 zł na opracowanie dokumentacji na 
adaptację budynku przy ul. Błotnej 17 i 7 000,00 zł na zakup zmywarko – 
wypażarki.  

W DPS zaplanowano: 

 w DPS Nad Potokiem - 210 000,00 zł na dostosowanie do przepisów 
przeciwpożarowych budynku oddziału IV i 15 500,00 zł na pralnice  

 w DPS Weterana Walki i Pracy – 80 000,00 zł na rekonstrukcję ściany oraz 
12 000,00 zł na zakup xero 

 w DPS im. św. Kazimierza – 50 000,00 zł na remont łazienki  

 w DPS przy ul. Z Holszańskiej  - 20 000,00 zł na dokumentację dotycząca 
dostosowania systemu przeciwpożarowego.  

Wydatki na ochronę zdrowia wynoszą 30 516 173,00 w tym  800 000,00 zł dla 
Pogotowia Ratunkowego i 29 719 000,00 zł dla szpitala z czego największym 
wydatkiem jest Budowa Centrum Rehabilitacji.  



Jeśli chodzi o zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia i ewentualne podwyżki to 
wytyczne były żeby zabezpieczyć tylko te, które dotyczą wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. Ewentualne podwyżki mogą być w ciągu roku jeżeli budżet na to 
pozwoli. Wydatki w Wydziale Zdrowia na dotacje są na podobnym poziomie co 
w poprzednim roku. Zabezpieczona jest też kwota na pokrycie straty dla szpitala 
w wysokości 4 000 000,00 zł za rok 2018. 
Radna Magdalena Lasota zapytała jak wyglądają podwyżki w MOPS. Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Marcin Gierczak powiedział, że w tym 
roku podwyżki wynosiły średnio po 200,00 zł brutto na etat od listopada. Od przyszłego 
roku podwyżki będą głównie dla pracowników, którzy mają poniżej minimalnego 
wynagrodzenia czyli do 2 600,00 zł dla około 100 osób. Na tym paragrafie czyli na cały 
MOPS wykazujemy jeżeli chodzi o wynagrodzenia  85% pokrycia. W trakcie roku 
z pewnością będą pojawiać się potrzeby dotyczące głównie dodatków 
mieszkaniowych i być może zasiłków celowych, ale to wszystko zależy choćby od tego 
na jakim poziomie będziemy mieć dofinansowanie z rządowego programu „Posiłek 
w domu i w szkole”.  
Zastępca Dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Andrzej Gajda  
przedstawił główne wydatki zaplanowane w szpitalu: 

 „Budowa Centrum Rehabilitacji” – 22 963 403,00 zł 

 „Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego : 
angiograf kardiologiczny, ramię "C" dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz 
z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt 
i  aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń” – 3 007 620,00 zł 

 „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem” – 1 129 150,00 zł 

 „Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem” – 1 000 000,00 zł 

W problemach płacowych niestety miasto nie może nas wspomóc finansowo. 
Problemem jest to, że 10 grudnia będzie zawieszenie pracy oddziału chirurgii. 
Zobaczymy co będzie do tego czasu, chętni lekarze dzwonią, pytają no ale nikt jeszcze 
nie podjął ostatecznej decyzji, że chciałby u nas pracować. Robimy wszystko żeby ten 
oddział utrzymać. Problem ten dotyczy większości oddziałów chirurgicznych w Polsce. 
My mamy realny problem z obstawą dyżurów, nie ma czasu na planowane operacje. 
Mamy tylko 42 łóżka na oddziale. Nie wydolny jest również oddział wewnętrzny. 
Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zapytała, co jeśli dojdzie do zawieszenia 
pracy oddziału. Zastępca Dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 
Andrzej Gajda odpowiedział. że będą szpitale ościenne. Nie pozbywamy się 
chirurgów. Mamy nadzieję, że do 10 grudnia sytuacja się wyjaśni. Radna Magdalena 
Lasota zapytała, czy w DPS-ach są również problemy płacowe i co z pielęgniarkami 
bo różnica między płacą pielęgniarki w szpitalu, a pielęgniarki w DPS jest znacząca. 
Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek powiedziała, że podwyżki powinny dostać 
wszystkie pielęgniarki jednakże pielęgniarki w DPS –ach mają obowiązki o mniejszym 
napięciu zawodowym nie umniejszając oczywiście tej pracy. Dyrektor Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek  powiedziała, że dostaliśmy 
stanowisko powiatu Płockiego, które dotyczy wystąpienia do NFZ o utworzeniu takiego 
produktu w NFZ, że pielęgniarki w DPS-ach winny być opłacane przez NFZ. Naszym 
zdaniem to jest wyjście z sytuacji. Radna Magdalena Lasota zapytała, jak długo 
dostawcy są gotowi czekać na płatności. Księgowa Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego odpowiedziała, że zdarza się to nawet rok. Jesteśmy już teraz po 
wyborze podmiotu, który udzieli nam długoterminowego kredytu. Najprawdopodobniej 
na początku grudnia otrzymamy I transzę w  wysokości 10 000 000,00 zł i ta kwota 
pozwoli nam uregulować najstarsze zobowiązania czyli te z terminem płatności do 
marca 2019 roku.  



Księgowa Centrum Usług Wspólnych powiedziała, że plan na kolejny rok jest lepszy 
i sytuacja dobra. Zabezpieczony jest wzrost kwoty wynagrodzenia do kwoty minimalnej 
co dotyczy to 258 pracowników na 400 zatrudnionych w CUW i DPS-ach. 
Wynagrodzenia stanowią prawie 69% planu budżetu. Wydatkiem niestałym są leki, do 
których musimy dopłacać zgodnie z rozporządzeniem. Wzrosła również stawka 
żywieniowa w związku ze wzrostem kosztów zakupu żywności. Na inwestycje w DPS-
ach zaplanowano 387 500,00 zł i są to głównie wydatki na dokumentacje.            
Radna Magdalena Lasota powiedziała, że jest w zespole konsultacyjnym z ramienia 
prezydenta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wszyscy, którzy 
startują w konkursach i realizują zadania a konkursy są czasami rozpisane na 2-3 lata 
teraz w związku z podwyżkami płacy minimalnej  boją się, że tych zadań w ramach tej 
samej kwoty nie będą mogli zrealizować. Pan Zbigniew Ciesielski z zespołu 
konsultacyjnego powiedział, ze było takie pytanie od ks. Roberta zarządzającego 
Caritas, gdzie są noclegownie i schronisko dla bezdomnych czy będą pieniądze na 
nowe rozdanie . Radna Magdalena Lasota zapytała, czy można na 2 lata podpisywać 
zamiast na 3. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek  
odpowiedziała, że my jako Wydział przeprowadziliśmy konsultacje z organizacjami, 
które realizują nasze zadania i w zależności od zapotrzebowania tak ogłaszamy 
konkursy. Pan Zbigniew Ciesielski zapytał, czy będzie możliwość dofinansowania 
projektu, który jest teraz realizowany i był podpisany na 3 lata żeby był w pełni 
zrealizowany. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek  
odpowiedziała, że absolutnie nie, może być jedynie rozwiązanie umowy ponieważ jest 
to na zasadach ogólnych konkurs. Organizacje pozarządowe nie chcą czekać na 
zmianę budżetu, a my jeżeli nie ma uchwalonego budżetu to nie podpiszemy umowy.     
Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zakończyła dyskusję i zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 207. Radni ze względu na 
wynik głosowania nie wydali opinii do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020 
w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej zawarty na  druku Nr 207 (2 Radnych 
za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się).  
 
Ad. 3. Nie było spraw. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Komisji podziękowała 
wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie.                                                        
 

 
Przewodnicząca Komisji 

  
 
 Teresa Skoczek 
 
       
 
 
   
       
 


