
 

BRM.0012.6.9.2020 
 

 
 

Protokół nr 21/2020 

posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej  

Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 15 grudnia 2020 r.   

w trybie zdalnym (z wykorzystaniem  środków porozumiewania się na odległość). 
 

 

Czas  trwania posiedzenia 11.00 – 11.35 
 

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu: 

1. Stolarska Lidia     – Przewodnicząca Komisji 

2. Podogrodzka Ewa  – członek Komisji 

3. Żukowska Maria   – członek Komisji 

 

Nieobecny był radny Grzegorz Olszewski – członek Komisji. 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1) 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. Funkcjonowanie żłobków na terenie Miasta Inowrocławia. 

4. Sprawy wymagające opinii Komisji (zaopiniowanie projektu uchwały). 

5. Sprawy bieżące. 
 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Kto jest za przyjęciem porządku dziennego obrad? 
  

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

Do porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.  
 

Ad 3. Funkcjonowanie żłobków na terenie Miasta Inowrocławia. 
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Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:  

Przedstawił informację nt. „Funkcjonowanie żłobków na terenie Miasta 

Inowrocławia.” 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Cieszę się, że w Inowrocławiu funkcjonuje tyle żłobków, które przedstawiają tak 

bogatą ofertę edukacyjną. Czy liczba miejsc dla chętnych jest wystarczająca ? 

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: 

Różnie się to kształtuje, w zależności, jakie jest zapotrzebowanie rodziców, zawsze 

są gdzieś jakieś kolejki, w szczególności do naszych żłobków miejskich, bo są one 

konkurencyjne w stosunku do żłobków prywatnych. W chwili obecnej nie ma tłoku, 

bo są uruchomione programy unijne, gdzie rodzice otrzymują dofinansowanie, w 

związku z tym jest pewne rozluźnienie. Natomiast, gdy przychodzi pełna odpłatność, 

wówczas ta liczba dzieci kumuluje się naszych żłobkach. W tym roku przystąpiliśmy 

do programu „Maluch” i w jednym ze żłobków mogła powstać jeszcze jedna 

dodatkowa grupa. We wszystkich są wprowadzone reżimy sanitarne i spokojnie 

można dzieci do żłobków prowadzić. 

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Czy są pytania związane z przedstawionym materiałem ? 

Nie było. 

 

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji „Funkcjonowanie żłobków na 

terenie Miasta Inowrocławia.” 

 

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 24/2020 o pozytywnym 

zaopiniowaniu informacji „Funkcjonowanie żłobków na terenie Miasta 

Inowrocławia.” 

 

Ad 4. Sprawy wymagające opinii Komisji. 
 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie „Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2021 rok.” 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 
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Czy są pytania do projektu uchwały ? 

Nie było.  

Chcę podziękować za jak zwykle bogaty materiał. Cieszymy się, że w Inowrocławiu 

została otwarta Ogrzewalnia w godz. 18.00 – 8.00, czyli korzystający muszą o 8.00 

opuścić to pomieszczenie ? Gdzie oni się mogą udać ? 

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: 

Funkcjonowanie Ogrzewalni jest jednym z elementów, natomiast cały program jest 

o profilaktyce. Ogrzewalnia jest zadaniem opiekuńczym udzielenia schronienia 

osobom bezdomnym i to jest poza materiałem. Ona jest po to, że osoby, które nie 

chcą się poddać pewnemu reżimowi wychodzenia z bezdomności i nie zgłaszają się 

do Schroniska, żeby nie zamarzły to jest taki element pośredni jak Ogrzewalnia. 

Jeszcze tytułem uzupełnienia w projekcie uchwały w tabeli nr 4, na str. 16 brakuje 

danych, one będą udostępnione przez GUS 30 listopada. Te dane, które otrzymaliśmy 

z Ośrodka Profilaktyki będzie można pozyskać dopiero w przyszłym roku, zatem nie 

można tej tabeli w chwili obecnej uzupełnić. 

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

W związku z tym przystępujemy do głosowania. 

 

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie „Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.” 

 

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 25/2020 o pozytywnym 

zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie „Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2021 rok.” 

 

Ad 5.  Sprawy bieżące.  

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

W związku z konsultacjami z panem Naczelnikiem w nawiązaniu do projektu 

uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej Inowrocławia na I półrocze 

2021 r. proponuję o wniesienie do planu pracy Komisji następujących zmian, 

a dotyczą one tylko zmiany terminów, kiedy dane tematy powinny być opiniowane: 

materiał z lutego został przeniesiony na marzec: „Sprawozdanie z realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny za 2020 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych 

z realizacją zadań na 2021 r.” Z kolei temat z czerwca „Przyjęcie sprawozdania 

z realizacji zadań wymienionych w „Planie działań w zakresie polityki zdrowotnej 

dla Miasta Inowrocławia na lata 2016-2021”za 2020 r.” został przeniesiony na luty. 
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W związku z tym przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za przyjęciem zmian do projektu planu pracy Komisja na I półrocze 2021 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 26/2020 o przyjęciu zmian do 

projektu planu pracy Komisji na I półrocze 2021 r.  

 
 

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodnicząca zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

Przewodnicząca Komisji 
 

Lidia Stolarska 
Protokołowała: 

Adriana Tarnas 


