
PROTOKÓŁ nr 13 
z posiedzenia                                          

Komisji Zdrowi, Pomocy Społecznej i Rodziny 
Rady Miejskiej w Radomiu    
z dnia 10 grudnia 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 12 z posiedzenia Komisji. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu. 
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 zawartego na druku Nr 2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
przez Gminę Miasta Radomia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej Elwira Skoczek powiedziała, że 21 października tego roku Prezydent 
Miasta złożył wniosek o do Wojewody mazowieckiego przyznanie środków na ten cel. 
Program ten podyktowany jest programem ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 
„Asystent Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2019/2020”. Celem Programu jest 
wprowadzenie usługi asystenta jako formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, 
jak również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach 
społecznych, kulturalnych czy sportowych. Do zadań asystenta należeć będzie m.in.: 
pomoc osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach np. na 
rehabilitację, do lekarza, w załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu 
aktywności społecznej. Program kierowany jest do pełnoletnich osób 
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie. Gmin skierowała wniosek na 50 osób 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 14 osób z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Asystent osoby niepełnosprawnej może wykonać miesięcznie nie 
więcej niż 30 godzin. Płatność za jedną godzinę może wynosić nie więcej niż 30,00 zł. 
Warunkiem przyznania środków na ten cel jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały.  
Radny Adam Bocheński zapytał czy jest wkład własny w tym programie. Dyrektor 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek odpowiedziała, że nie. 
Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zapytała, czy będzie powtarzalność tego 
programu. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek 
odpowiedziała, że ma nadzieję, że tak.  Od dawna mówi się o tym, że jest to potrzebne. 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek dodała, że 
opiekunem osoby niepełnosprawnej nie może być osoba spokrewniona. Radna 
Magdalena Lasota zapytała jakie są wymagania dla asystenta. Dyrektor Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek odpowiedziała, że aby być 
asystentem taka osoba musi mieć ukończony kurs. Przewodnicząca Komisji Teresa 
Skoczek zapytała, czy taka osoba musi mieć kwalifikacje związane z przygotowaniem 



medycznym. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek 
odpowiedziała, że nie.        
Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zakończyła dyskusję i zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 2013. Radni pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 213 w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie przez Gminę Miasta Radomia do realizacji Programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (3 Radnych za 0 
przeciw 0 wstrzymujący się). Opinię nr 12 dołączono do protokołu. 
 
Ad. 3. Nie było spraw. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Komisji podziękowała 
wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie.                                                        
 

 
Przewodnicząca Komisji 

  
 
 Teresa Skoczek 
 
       
 
 
   
       
 


