
Protokół Nr 15/12 

z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 

odbytego w dniu 25 kwietnia 2012 r. 
 

Otwarcia kolejnego posiedzenia Komisji ds. Socjalnych dokonała Pani Iwona Mamzer 

– Przewodnicząca, która powitała zebranych, stwierdziła kworum niezbędne do obradowania 

i przedstawiła proponowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad: 

 

1. Zapoznanie się z działalnością GOPS. 

2. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy oraz analiza zjawisk 

patologii społecznej.  

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 

jednogłośnie. 

Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad, Przewodnicząca zarządziła głosowanie 

nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był udostępniony do wglądu 

w Urzędzie Gminy, dodała, że można się z nim zapoznać również w dniu dzisiejszym.  

W związku z brakiem uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia przeprowadzono 

głosowanie nad przyjęciem protokołu. W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół 

z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Realizując pierwszy punkt obrad, na posiedzenie została zaproszona Pani Katarzyna 

Frąckiewicz – Kierownik GOPS, która poinformowała, że w 2011 roku na działalność 

związaną z pomocą społeczną zostało przeznaczone ok. 3.900 tys. zł. Dla porównania Pani 

Frąckiewicz wskazała, że w 2010 r. na tę działalność było przeznaczone 4 mln zł. 

Kontynuując Pani Kierownik oznajmiła, że ze względu na ograniczone środki finansowe 

zostały zaostrzone kryteria udzielania pomocy społecznej, ponadto większą uwagę skupiono 

na angażowaniu członków rodziny w świadczenia tej pomocy.  

Pani Frąckiewicz oznajmiła, że prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty netto 477 zł 

miesięcznie, natomiast osobie w rodzinie, w której dochód nie przekracza kwoty netto 351 zł 

miesięcznie. W związku z tym, w naszej gminie w 2011 r. korzystało z pomocy społecznej 

360 rodzin, co łącznie stanowiło 970 osób, a to stanowi 11 % społeczeństwa gminy Widawa. 

Świadczeniami pomocy społecznej są zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe oraz 

zasiłki specjalne celowe.  

Świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej jest zadaniem własnym gminy o charakterze 

obowiązkowym oznajmiła Pani Frąckiewicz. Wyjaśniła, że praca socjalna to jest działalność 

zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom polegająca na wspomaganiu jednostek i 

ich rodzin, we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

oraz wspomaganie grup i społeczności na rzecz ich rozwoju oraz kształtowanie lokalnej 

polityki społecznej.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach udzielania świadczeń niepieniężnych 

przyznawał pomoc w zakresie dożywiania. Pomocy takiej udzielono305 osobom z terenu 

Gminy Widawa nadłączną sumę ok. 89 tys. zł, gdzie środki własne gminy wyniosły ok. 37 

tys. zł.  

Zakres pracy ośrodka pomocy społecznej obejmuje również pracę socjalną z osobami 

starszymi.  



W tym miejscu głos zabrał radny Polak, który zapytał – ilu podopiecznych z naszej gminy 

przebywa w całodobowych domach opieki społecznej. 

Pani Frąckiewicz oznajmiła, że w ramach tego zadania z usług opiekuńczych korzystało 8 

osób, natomiast w Domach Pomocy Społecznej w Przatówku, Pabianicach, Witowie i 

Sieradzu przebywało 12 osób, z czego pobyt gmina dofinansowała 9 osobom, natomiast 3 

osoby pokrywały całość kosztów. Łączna kwota, jaką gmina przeznaczyła na dofinansowanie 

pobytu podopiecznych z naszego terenu w domach opieki społecznej wyniosła ok. 127 tys. zł. 

Kontynuując, Pani Frąckiewicz poinformowała, że dominującymi przyczynami korzystania ze 

świadczeń pomocy społecznej w naszej gminie było: bezrobocie, ubóstwo, długotrwała lub 

ciężka choroba, niepełnosprawność, alkoholizm, potrzeba ochrony macierzyństwa, 

bezradność, zdarzenia losowe oraz sieroctwo. 

Następnie Pani Kierownik przedstawiła zakres udzielonej pomocy poprzez udzielenie 

zasiłków: stałych – 64, z czego 49 osobom opłacono składki zdrowotne, zasiłki okresowe – 

47 świadczeń, gdzie gmina partycypuje w tych kosztach, zasiłki celowe – dla 144 rodzin. 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego można przyznać specjalny zasiłek 

celowy w wysokości nie przekraczającej kryteria dochodowe ustalone w ustawie o pomocy 

społecznej. W 2011 r. zostało wypłaconych na ten cel ok. 32 tys. zł.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 r. realizował bezpłatne wydawanie żywności 

w ramach Programu PEAD (dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE). 

Odnosząc się do powyższego radny Polak zapytał, jakie trzeba spełnić kryteria, aby otrzymać 

pomoc żywnościową.  

Pani Frąckiewicz oznajmił, że praktycznie każdy, kto się zgłosi taką pomoc żywnościową 

otrzyma.  

Ponadto w ramach współpracy i współfinansowania z Powiatowym Urzędem Pracy były 

realizowane prace społecznie użyteczne. W pracach tych wzięło udział 23 bezrobotnych, 

którzy wykonywali prace porządkowe i pomocnicze w Gminnym Zakładzie Usług 

komunalnych w Widawie. Ponadto była kontynuowana coroczna akcja „Gwiazdka dla 

wszystkich dzieci”, mająca na celu przekazanie drobnych paczek i upominków dla dzieci z 

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  

Kolejno głos zabrał radny Jaros, który zapytał, czy opieka społeczna posiada mieszkania 

socjalne. 

Pani Kierownik odpowiedziała, że takich mieszkań ośrodek nie posiada, dodała, że gmina 

dysponuje takimi lokalami.  

 

 

Ad. 2 

W tym punkcie obrad udzielono głosu asp. Andrzejowi Bykowskiemu - Komendantowi 

Komisariatu Policji w Widawie, który przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa na terenie 

działania komisariatu obejmującego teren gminy Widawa i Sędziejowice za 2011 rok. 

Poinformował, że wszczęto łącznie 329 postępowań (w 2010 r. – było 271). Stwierdzono 323 

przestępstwa (w roku 2010 – 306). Wskaźnik wykrywalności przestępstw charakterze 

kryminalnym wynosił w roku 2011 – 56,7%, a w roku 2010 – 60,9%. Odnotowano natomiast 

spadek dynamiki przestępstw o charakterze kryminalnym, który wynosi za rok 2011 – 90,6%. 

Do najczęściej popełnianych przestępstw należą przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa 

przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa narkotykowe, kierowanie w stanie nietrzeźwości, 

interwencje – w tym dyskoteka Brzeski oraz wypadki.  

Z przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Widawa i Sędziejowice 

odnotowano znaczny spadek dynamiki wszystkich przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu 

oraz narkotykowych. Odnotowano natomiast wzrost w przestępstwach przeciwko mieniu oraz 



kierowaniem pojazdami w stanie nietrzeźwości. Najwięcej odnotowano kradzieży elementów 

miedzianych na szlakach kolejowych i liniach telefonicznych. 

Na terenie gminy Widawa utrzymuje się większa ilość kolizji i wypadków związana z 

większym natężeniem ruchu z uwagi na przebiegające przez teren gminy Widawa drogi 

W 480 i W 481.  

W okresie letnim dodatkowo interwencje generują organizowane imprezy w Zborowie – bar 

„Grodzisko” i w Brzeskach – „Protektor”. Jednak w Brzeskach odnotowano mniej interwencji 

i przestępstw niż w latach poprzednich z powodu mniejszej ilości uczestników dyskoteki. 

Komisariat Policji w Widawie posiada stan ewidencyjny 15 policjantów. W drugim półroczu 

służbę pełniło 10 policjantów. Wyposażony jest w dwa oznakowane radiowozy. Od 16 

grudnia 2011 roku w wyniku reorganizacji jednostki KPP Łask teren gminy Widawa i 

Sędziejowic jest obsługiwany przez jednego dzielnicowego – ASP. Grzegorza Wlaźlaka. 

W tym miejscu Komendant oznajmił, że ze względu na ograniczone możliwości działalność 

Komisariatu w Widawie jest wspierana przez KPP w Łasku oraz drogówkę. Kontynuując 

oznajmił, że Komisariat Policji w Widawie jest czynny w dni robocze w godz. 7.00 – 23.00, 

natomiast w weekendy funkcjonuje system dwuzmianowy. Ponadto Komendant oznajmił, że 

dla większego bezpieczeństwa na drogach Widawy należałoby umieścić w okolicy posesji 

Państwa Jagielskich - ul. Rynek Kościuszki lustro, które umożliwiłoby obserwację natężenia 

ruchu od strony Wielunia., ponadto ze względu na ograniczoną ilość miejsc parkingowych dla 

samochodów należałoby niektóre ulice Widawy przekwalifikować na jednokierunkowe.  

W tym miejscu, radny Polak zasugerował, aby po zakończeniu procesu komunalizacji parku 

w Widawie wykarczować część drzew w celu zwiększenia miejsc parkingowych.  

Problemem jest również zdaniem Komendanta Policji parkowanie przy targowicy 

w poniedziałki. 

 

 

Ad. 3 

W sprawach bieżących i różnych, członkowie komisji analizowali pismo Klubu Sportowego 

Chrząstawa, które zostało przekazane pod jej obrady na marcowej sesji Rady Gminy 

dotyczące przeznaczenia środków finansowych na modernizację boiska sportowego 

w Chrząstawie.  

Po przeprowadzonej dyskusji, członkowie Komisji stwierdzili, że ze względu na brak 

funduszy nie będzie można przeprowadzić modernizacji boiska. Jednak zdaniem komisji, 

członkowie klubu sportowego Chrząstawa powinni pomyśleć o działaniach związanych z 

połączeniem się z inną grupą sportową, co znacznie poprawiłoby możliwości tego klubu. 

W temacie klubów sportowych głos zabrał radny Marcin Janiak, który poinformował, że 

członkowie klubu sportowego z Widawy w swoim zakresie próbują wiele zrobić, np. sami 

sprzątają, koszą trawę na boisku, podlewają w czasie suszy, piorą stroje sportowego itp.  

W tym miejscu głos zabrał radny Polak, który oznajmił, że należałoby uregulować zasady 

korzystania z boiska w Widawie, gdyż wykonując w poprzedniej kadencji modernizację 

boiska było założenie, że będzie ono służyć wszystkim mieszkańcom gminy, a nie tylko 

mieszkańcom Widawy.  

Następnie na posiedzenie komisji przybyła Pani Dorota Pawlak – Kierownik ŚDS w 

Dąbrowie Widawskiej, która poinformowała, że obecnie Dom Samopomocy działa we 

własnym zakresie, nie podlega już GOPS w Widawie.  

W tym miejscu Przewodnicząca komisji zapytała o liczbę podopiecznych korzystających ze 

ŚDS. 

Pani Pawlak odpowiedziała, że statutowo korzysta 40 osób, jednak faktycznie jest ich więcej, 

dodała, że dwie osoby są z terenu gminy Szczerców, a jedną osobę przywozi rodzina z 

Burzenina. Kontynuując Pani Pawlak oznajmiła, że trwają starania o przyznanie dotacji na 



zakup nowego samochodu na potrzeby niepełnosprawnych. W tym miejscu Pani Kierownik 

oznajmiła, że na to zadanie gmina musi dołożyć 23 tys. zł, gdzie całkowita wartość 

samochodu wyniesie ok. 270 tys. zł. 

W toku dalszego wystąpienia, Pani Pawlak oznajmiła, że trwają działania zmierzające do 

tego, aby ŚDS działał jako Stowarzyszenie będące organizacją pożytku publicznego, którego 

treść statutu pozwoliłaby np. na wynajem pomieszczeń będących na piętrze tego budynku. 

Ponadto Pani Dorota Pawlak poinformowała, że mając na względzie duże zapotrzebowanie na 

zabiegi rehabilitacyjne, to zakładając Stowarzyszenie można by te usługi wykonywać za 

odpłatnością. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych – Pani Iwona Mamzer zamknęła 

kolejne obrady Komisji i podziękowała za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna        Przewodnicząca  

Komisji ds. Socjalnych 

 

Iwona Mamzer  
 

  


