
Protokół nr 41/10 
z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 

odbytego w dniu 8 października 2010 r. 
 
 

Otwarcia kolejnego posiedzenia dokonał Pan Zbigniew Krzyżański – Przewodniczący 
Komisji ds. Socjalnych, który na wstępie swego wystąpienia powitał zebranych. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił następujący 
porządek obrad: 

 
1. Wizytacja nowowybudowanego Ośrodka Zdrowia w Pabianicach – wyjazd w teren. 
2. Zapoznanie się z rozdysponowaniem środków GOPS dla podopiecznych 

i przygotowanie do zimy. 
3. Sprawy bieżące i różne. 
 
Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 
jednogłośnie. Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był udostępniony do 
wglądu w Urzędzie Gminy. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1 
Przystępując do realizacji porządku obrad członkowie Komisji udali się na wizytację 
nowowybudowanego Ośrodka Zdrowia w Pabianicach. Ponadto Komisja odwiedziła również 
placówkę medyczną w Bauczu. Pierwsza z w/w placówek zdaniem członków Komisji spełnia 
w pełni oczekiwania pacjentów i podobny obiekt powinien powstać w Brzykowie. Następnie 
udając się do Baucza stwierdzono, iż budynek, który powstał na starych fundamentach jest 
zbyt małym obiektem. Następnie podsumowując swe spostrzeżenia Komisja stwierdziła, iż 
projekt nowego obiektu powinien zawierać niezbędne gabinety lekarskie i poczekalnie oraz 
wymagane pomieszczenia, a także dodatkowo lokale, gdzie mógłby przyjmować dodatkowy 
specjalista, a ponadto należałoby uwzględnić możliwość rozbudowy budynku o dodatkowe 
pomieszczenia chociażby na potrzeby wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych. 
 
Ad. 2 
W kolejnym punkcie Przewodniczący Komisji poprosił Panią Wiolettę Kasprzyk – 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie sprawozdania odnośnie 
rozdysponowania środków finansowych w swojej jednostce. Przystępując do omawiania 
powyższej kwestii Pani Kasprzyk nadmieniła, iż dokument który przedstawi sporządzony 
został na koniec września br. Następnie poinformowała ilu osobom udzielono pomocy 
finansowej i tak: 
− zasiłki stałe wypłacono ogółem 64 osobom, 
− zasiłki okresowe udzielone zostały 54 osobom, 
− zasiłki celowe wypłacono 180 osobom. 
Ponadto Pani Kasprzyk nadmieniła, iż z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób, a także 
dopłacono do pobytu 8 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej oraz wyprawiono 4 
pogrzeby. Dodatkowo poinformowała, iż 2 osoby oczekują na ulokowanie w powyżej 
wspomnianej placówce. 
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W tym miejscu radna Ziółkowska poprosiła o wyjaśnienie procedury związanej 
z umieszczeniem osoby w Domu Pomocy Społecznej oraz jakie osoby można tam skierować, 
a także jaki jest koszt jej utrzymania. 
W odpowiedzi na powyższe Pani Kierownik wyjaśniła, iż jest to uzależnione od tego, czy 
dana osoba świadomie i z własnej woli chce przebywać w tej placówce, to wówczas nie ma 
żadnego problemu, aby taka osoba została przyjęta. Natomiast dodała, iż odrębną kwestią jest 
umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej osoby chorej, wówczas taka sytuacja jest 
rozstrzygana przez sąd. Kontynuując wyjaśniła, iż głównie do takich placówek kierowane są 
osoby samotne, najczęściej schorowane, którymi nie ma się kto opiekować. Następnie 
poinformowała, iż każda z instytucji do których trafiają te osoby ma określoną indywidualną 
stawkę za pobyt, którą określa Wojewoda i średnio gmina musi dopłacać około 2 tys. 
miesięcznie do 1 osoby. W toku dalszej wypowiedzi Pani Kasprzyk zaznaczyła, iż 229 dzieci 
objętych było dożywianiem oraz wydano 42 talony żywnościowe. Następnie nadmieniła, iż 
uzyskano dofinansowanie na doposażenie stołówek szklonych oraz dotację z Kapitału 
Ludzkiego dzięki, której zorganizowano kurs dla 12 osób. Dodatkowo poinformowała, iż 
finansowana jest również edukacja dzieci niepełnosprawnych z Programu „Uczeń na wsi”. 
W dalszej części wyjaśniła również, iż rozdysponowana została kwota 9 900 zł przekazana na 
wsparcie dla powodzian z naszego terenu. Następnie dodała, iż wyżej wymieniona suma 
przekazana była 12 osobom na zaspokojenie podstawowych potrzeb. 
W tym miejscu wywiązała się dyskusja podczas, której Pani Kierownik poinformowała 
o ilości wniosków jakie wpłynęły oraz kryteriach jakie powinni spełniać wnioskodawcy, aby 
móc zakwalifikować się do uzyskania odszkodowania za poniesione podczas powodzi straty. 
Następnie w toku dalszego posiedzenia Pani Kasprzyk poinformowała, iż wstępnie 
wytypowane zostały 22 osoby, które otrzymają opał na zimę. W dalszej części nadmieniła, iż 
niebawem zostanie wystosowane zapytanie o cenę węgla i po uzyskaniu odpowiedzi zostanie 
wybrana najkorzystniejsza propozycja i można będzie dokonać zakupu i dostarczyć 
potrzebującym. 
W dalszej części omówiono kwestię utworzenia całodobowego Domu Pomocy Społecznej. 
W toku tej polemiki Pani Kierownik nadmieniła, iż można będzie starać się o uzyskanie 
dofinansowania do budowy windy z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. 
Z kolei radny Polak zasugerował, iż należy również zorientować się czy istnieje możliwość 
pozyskania dodatkowych środków z innych źródeł, chociażby z Funduszu Ochrony 
Środowiska. Ponadto dodał, iż w tym momencie na priorytetowym zadaniem jest wykonanie 
dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. Powyższą sugestię poparli również pozostali 
radni i zgodnie stwierdzili, iż powinno to zostać zlecone osobie, która zajmie się 
projektowaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Brzykowie. 
Następnie Pani Kasprzyk kontynuując temat związany z działalnością jej jednostki 
poinformowała, iż trwa przyjmowanie wniosków o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego. 
Kontynuując nadmieniła, iż zmieniła się ustawa o przemocy w rodzinie i niebawem dojdą 
kolejne obowiązki. Na zakończenie omówiła pokrótce jakie skutki przyniesie wdrażanie 
wspomnianej powyżej nowej ustawy. 
W dalszej części z uwagi na brak dodatkowych pytań do Pani Kasprzyk podziękował jej za 
udzielenie informacji oraz udział w posiedzeniu. 
 
Ad. 3 
W tym miejscu członkowie Komisji podjęli ponownie temat związany z budową Ośrodka 
Zdrowia w Brzykowie. W toku dyskusji stwierdzono, iż planując projekt tego obiektu należy 
uwzględnić możliwość jego rozbudowy o dodatkowe pomieszczenia. Ponadto zdaniem 
Komisji trzeba również zlecić wykonanie dokumentacji na modernizację Środowiskowego 
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Domu Pomocy w Dąbrowie Widawskiej osobie, która zajmie się projektowaniem budynku 
Ośrodka Zdrowia w Brzykowie. Wobec powyższego członkowie Komisji wystosowali pismo 
stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. 
Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to spotkanie 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął kolejne obrady 
Komisji ds. Socjalnych. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Jolanta Szuleta 
          Przewodniczący 
               Komisji ds. Socjalnych 
 
                 Zbigniew Krzyżański 


