
Protokół Nr 20/12 

z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 

odbytego w dniu 24 października 2012 r. 
 

 

Kolejne w tym roku posiedzenie komisji otworzyła Pani Iwona Mamzer – 

Przewodnicząca komisji, która powitała zebranych, stwierdziła kworum niezbędne 

do obradowania i przedstawiła proponowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad: 

 

1. Zapoznanie się z rozdysponowaniem środków GOPS dla podopiecznych 

i przygotowanie do zimy. 

2. 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 

został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 1 

Realizując pierwszy punkt obrad, Pani Iwona Mamzer - Przewodnicząca komisji –zaprosiła 

na posiedzenie Panią Katarzynę Frąckiewicz – Kierownika GOPS. Pani Kierownik na wstępie 

swojej wypowiedzi oznajmiła, że w związku z nadchodzącą zimą zostało wytypowanych 

17 rodzin, którym zostanie przydzielona pomoc materialna – po 0,5 t węgla.  

Następnie głos zabrał radny Semaszczuk, który pytał na jakich zasadach przyznawana jest 

pomoc rodzinom w formie paczek żywnościowych. 

Pani Frąckiewicz odpowiedziała, że jeżeli spełnione jest dane kryterium dochodowe, to taka 

pomoc się należy. Dodała również, że w przypadku zadeklarowania iż w danym domu 

prowadzone są oddzielne gospodarstwa domowe, to taka pomoc należy się każdemu 

gospodarstwu domowemu. W tym miejscu Pani Kierownik poinformowała, że paczki 

żywnościowe otrzymuje ok. 750 rodzin z terenu naszej gminy. Kontynuując oznajmiła, 

że decyzja GOPS o przyznaniu pomocy w formie paczki żywnościowej opiera się na 

uznaniowości, natomiast w przypadku świadczeń rodzinnych decyzje GOPS opierają się na 

konkretnych decyzjach i orzeczeniach.  

W toku dalszego posiedzenia, Przewodnicząca Mamzer zapytała, ile osób objętych jest 

pomocą ośrodka.  

Pani Frąckiewicz odpowiedziała, że ok. 170 osób objętych jest zasiłkami celowymi. W tym 

miejscu Pani Kierownik poinformowała również, że kwota przeznaczona na wypłatę tych 

zasiłków w roku 2012 jest o 18 tys. niższa od kwoty wypłaconej w 2011. Kontynuując Pani 

Frąckiewicz wyjaśniła przedstawioną różnicę kwotową, oznajmiła, że rozpatrując wnioski 

o przyznanie zasiłków celowych dogłębnie analizowała sytuację wnioskujących i okazywało 

się, że niejednokrotnie wniosek taki był nieuzasadniony. Wobec tego, część środków 

przeznaczonych na ten cel została zaoszczędzona. Poza tym Pani Frąckiewicz poinformowała, 

że tylko dwóch mieszkańców naszej gminy jest pensjonariuszami Domów Pomocy 

Społecznej – w Przatówku i Sieradzu, wobec czego mniejsze środki przeznaczane są na ten 

cel.  

 



Ad. 2 

W tym punkcie obrad głos zabrała Pani Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy, która chciała 

przedstawić powody dla których musi zostać zwołana sesja nadzwyczajna. Oznajmiła, że na 

koniec miesiąca sierpnia otrzymała pismo o zwrocie z Urzędu Wojewódzkiego części 

środków funduszu sołeckiego 2011 i te środki wprowadziła do budżetu gminy poprzez 

stosowne Zarządzenie Wójta Gminy. Jednak okazało się, że te środki muszą zostać 

wprowadzone Uchwałą Rady Gminy i wobec tego musi być zwołana sesja nadzwyczajna. 

Następnie głos zabrał radny Jaros, który dopytywał, czy są już informacje dotyczące 

możliwości przekazania subwencji szkole społecznej w Restarzewie.  

W tym miejscu głos zabrał radny Polak, który oznajmił, że rozpoczęta reforma oświatowa 

w naszej gminie powinna być kontynuowana, dodał, że tworzenie kilkuosobowych klas tylko 

po to, aby nauczyciel miał pracę jest niedopuszczalne.  

Pani Skarbnik odnosząc się do pytania radnego Jarosa oznajmiła, że ostateczna decyzja 

w sprawie jeszcze nie zapadła. 

Następnie radna Mamzer pytała, czy są już jakieś założenia odnośnie stawek podatku na rok 

2013. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że projekty stawek podatkowych będą gotowe na początku 

przyszłego miesiąca. 

Wobec powyższego radna Mamzer zaproponowała, aby Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, która skupia większość Rady Gminy spotkała się na początku listopada celem 

zapoznania się i przedyskutowania wstępnych propozycji podatkowych. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie oraz brakiem 

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

kolejne obrady Komisji i podziękowała wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna        Przewodnicząca  

Komisji ds. Socjalnych 

 

Iwona Mamzer 
 


