BRM.0012.6.6.2020

Protokół nr 18/2020
posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 15 września 2020 r.
w trybie zdalnym (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość).
Czas trwania posiedzenia 9.00 – 9.20
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
1. Stolarska Lidia
– Przewodnicząca Komisji
2. Olszewski Grzegorz
– Członek Komisji
3. Podogrodzka Ewa
– Członek Komisji
4. Żukowska Maria
– Członek Komisji
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1) Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta,
2) Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji
Zdrowia,
Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2
do protokołu.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.
Posiedzenie Komisji otworzyła Pani Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji, która
po sprawdzeniu obecności członków Komisji stwierdziła, że w obradach Komisji
uczestniczy 4 radnych, co wobec ustalonego składu Komisji wynoszącego 4 osoby,
stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 17/2020 posiedzenia Komisji.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2020 r.
5. Sprawy wymagające opinii Komisji.
6. Sprawy bieżące.
Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji:
Kto jest za przyjęciem porządku dziennego obrad?
głosowanie:

za – 3, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.
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Ad 3. Przyjęcie protokołów nr 17/2020 posiedzenia Komisji.
Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji:
Kto jest za przyjęciem protokołu nr 17/2020 z posiedzenia Komisji?
głosowanie:

za – 3, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Ad 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze
2020 r.
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
Przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I
półrocze 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2020 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Miejskiej i Kujawskiego Centrum Kultury za I półrocze 2020 r.
Przedstawione informacje stanowią załączniki do protokołu nr XXVIII/2020 sesji
Rady Miejskiej Inowrocławia.
Dyskusja:
Lidia Stolarska:
Na stronie 61 przedstawionego materiału jest IV.4 „Pomoc społeczna. Początkowo w
budżecie na 2020 r. w tym dziale zaplanowano kwotę 29 563 154,00 zł. W ciągu I
półrocza zmniejszyła się do 29 135 018,78 zł w wyniku zmiany decyzji Wojewody”.
Co się stało, że Wojewoda nam pieniądze uszczuplił?
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej w większej mierze odbywa się na
podstawie decyzji Wojewody. Na rodzinę wydatkowaliśmy ponad 50 mln zł, w tym
47 mln zł to są środki budżetu państwa. W tym są właśnie środki, decyzje na które
wydaje Wojewoda. Projekt budżetu Miasta był sporządzony na podstawie projektu
budżetu państwa, a potem po przyjęciu budżetu państwa te wskaźniki zostały
skorygowane i należało je dostosować do aktualnych decyzji.
Lidia Stolarska:
Na stronie 66, punkt 12 „pomoc w zakresie dożywiania” w tabeli są posiłki w szkole,
plan po zmianach na 2020 r. 100 000,00 zł, a wykonanie wydatków 45 754,50 zł. Jak
to wyjaśnić ?
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
Informacja podana jest za I półrocze 2020 r., gdzie szkoły jeszcze działały w I
kwartale.
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Szkoły mi nie podlegają, więc mogę powiedzieć tylko to, co powiedziała pani
Skarbnik, że na dożywianie w szkołach pieniądze były przeznaczane do momentu
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wybuchu
pandemii,
natomiast
w momencie kiedy działalność została
zawieszona w naturalny sposób te środki zostały wstrzymane. Stąd to wykonanie.
Lidia Stolarska:
Przewodnicząca Komisji poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne
zaopiniowanie przedłożonych i omówionych przez panią Skarbnik dokumentów:
1) informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za pierwsze
półrocze 2020 r.:
głosowanie:

za – 3, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia (Dz.
Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356 z późn. zm.), Komisja Zdrowia,
Rodziny i Pomocy Społecznej podjęła uchwałę nr 16/2020 o pozytywnym
zaopiniowaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za
pierwsze półrocze 2020 r.;
2) informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze
półrocze 2020 r.:
głosowanie:

za – 3, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia (Dz.
Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356 z późn. zm.), Komisja Zdrowia,
Rodziny i Pomocy Społecznej podjęła uchwałę nr 17/2020 o pozytywnym
zaopiniowaniu informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za
pierwsze półrocze 2020 r.;
3) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej im.
Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za pierwsze półrocze 2020 r.:
głosowanie:

za – 3, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia (Dz.
Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356 z późn. zm.), Komisja Zdrowia,
Rodziny i Pomocy Społecznej podjęła uchwałę nr 18/2020 o pozytywnym
zaopiniowaniu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki
Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za pierwsze półrocze 2020 r.
4) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Kujawskiego Centrum
Kultury w Inowrocławiu za pierwsze półrocze 2020 r.:
głosowanie:

za – 3, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.
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Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia (Dz.
Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356 z późn. zm.), Komisja Zdrowia,
rodziny i Pomocy Społecznej podjęła uchwałę nr 19/2020 o pozytywnym
zaopiniowaniu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Kujawskiego
Centrum Kultury w Inowrocławiu za pierwsze półrocze 2020 r.
Ad 5. Sprawy wymagające opinii Komisji.
Nie było.
Ad 6. Sprawy bieżące.
Lidia Stolarska:
Czy ma Pan Naczelnik taką informację, kiedy zostaną otwarte przychodnie zdrowia
dla pacjentów ? Dostęp do lekarzy obecnie jest taki trudny, czy może ma Pan jakieś
informacje ?
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Temat jest mi znany, że są utrudnienia z dostępem do lekarzy. Jutro właśnie jest
spotkanie w tej sprawie z szefami przychodni, jak będzie wyglądała dostępność, bo
jest co raz więcej skarg pacjentów na dostęp do lekarzy. Jutro myślę, że tej wiedzy
będę miał więcej po spotkaniu i postaram się Pani na bieżąco ją przekazać.
Więcej spraw nie było.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła posiedzenie
Komisji.
Przewodnicząca Komisji
Lidia Stolarska
Protokołowała:
Adriana Tarnas

