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Protokół nr 40/2022 

posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej  

Rady Miejskiej Inowrocławia,  

odbytego w dniu 23 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia  

aleja Ratuszowa 36 

 

 

Czas  trwania posiedzenia 10.00 – 10:30 

 

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu: 

1. Stolarska Lidia     – Przewodnicząca Komisji 

2. Podogrodzka Ewa  – Członek Komisji  

3. Żukowska Maria   – Członek Komisji 

4. Grzegorz Olszewski     – Członek Komisji 
 

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Monika Michalczyk – Kierownik Referatu Spraw Społecznych w Wydziale 

Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia. 

2. Marek Niemczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

3. Ewelina Wucka-Nowak Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 
 

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. Propozycje zmian do porządku obrad. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 

2. Propozycje zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Komisji nr 39/2022 z 28 lipca 2022 r.  

4. Informacja dotycząca realizacji zadania wynikającego z ustawy o dodatku 

osłonowym. 

5. Sprawy wymagające opinii Komisji.  

6. Sprawy bieżące. 



 

 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 39/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. 

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Kto jest za przyjęciem protokołu nr 39/2022 z 28 lipca 2022 r.? 

 

Głosowanie:   za – 4, przeciw – 0, wstrzym. się – 0. 

 

Ad 4. Informacja dotycząca realizacji zadania wynikającego z ustawy 

o dodatku osłonowym. 

 

Marek Niemczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

Przedstawił informację dotyczącą realizacji zadania wynikającego z ustawy o 

dodatku osłonowym.  

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Chciałam podziękować Panu Dyrektorowi, ponieważ materiały dostaliśmy już 

wcześniej, a dzisiaj dostaliśmy aktualne informacje także tym bardziej dziękuję, że 

Komisja jest na bieżąco z wszystkimi danymi.  

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Otwieram dyskusje. Czy ktoś ma pytania do przedstawionego materiału? 

 

Ewa Podogrodzka – Członek Komisji: 

Ja mam pytanie odnośnie pokrywania środków przez wojewodę. Czy wpływają na 

bieżąco? 

 

Marek Niemczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

Wpływają one na bieżąco. Nie jest tak, że mamy od razu całą kwotę, bo dostajemy 

transze. Część pieniędzy dostajemy i wypłacamy styczeń, luty, marzec, kwiecień. 

Jak do marca dostaliśmy transze żeby wypłacić w marcu, później była chwila 

przerwy żeby wypłacić kwiecień-maj. Teraz będziemy mieć czerwiec-lipiec. Na 

początku nie było takiej ilości środków zgromadzonych na naszym koncie żeby od 

razu można było wszystkim wypłacić. 

 

Ewa Podogrodzka – Członek Komisji: 

Czyli wojewoda nie ma jakiś zobowiązań wobec Miasta? 

 

Marek Niemczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

Nie. O co prosimy to na bieżąco jest zabezpieczane. 

 

Marek Niemczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

Mieliśmy przypadek, że rodzina ma dwa mieszkania i złożyła dwa wnioski na dwa 

mieszkania, więc teraz chcą 6 tysięcy złotych. 

 



 

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

A co mają zrobić mieszkańcy, którzy mieszkają w kamienicach, gdzie właściciel nie 

żyje i opalają mieszkanie węglem, a właściciel nie złożył tej deklaracji o sposobie 

ogrzewania? Co w takiej sytuacji? 

 

Marek Niemczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

Ja jeszcze nie słyszałem o takim przypadku. Przy dodatku mieszkaniowym też nie 

zdarzyło się żeby był problem z wypłatą dodatku mieszkaniowego, nawet jak jest 

sprawa w sądzie. Zawsze jest taki układ, że ktoś zarządzał jedną częścią kamienicy, 

a ktoś drugą. Do tej pory nikt nie trafił ani do mnie ani do mojego zastępcy 

z pytaniem co zrobić, bo nasz właściciel czy zarządca nie żyje. Jest to przypadek 

kuriozalny, ale bardzo istotny, bo być może istnieje. Będzie problem dotyczący 

weryfikacji, bo nie są zgłoszeni, a należy sprawdzić w centralnej ewidencji.   

 

Ewa Podogrodzka – Członek Komisji: 

Ale nie ma tam numerów mieszkań, jest tylko ogólna liczba przypuśćmy pieców 

kaflowych czy innego źródła ogrzewania. Nie ma tam, że np. 2 piece kaflowe są w 

mieszkaniu nr 4. Chodzi mi o to, że weryfikacja będzie trudna i nawet jeśli 

dostaniecie Państwo zgodę z RODO od Generalnego Dyrektora, że będziecie w tę 

ewidencję mogli wchodzić to naprawdę trudno będzie zweryfikować. Jedynie 

pójście w dane miejsce zweryfikuje, ile i jakie konkretnym mieszkaniu są źródła 

ogrzewania.  

 

Marek Niemczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

Jeżeli dokonano takiego zapisu, będzie zgłoszona kamienica, że ma tyle miejsc, 

gdzie pali się węglem, paliwem stałym w zasadzie, to wedle tej ilości będziemy 

musieli sprawdzać, bo może dojść do takiej sytuacji, że będziemy musieli sprawdzać 

według wykazu lokatorów i będzie trzeba wezwać zarządcę do korekty. 

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Czyli można takiego mieszkańca pokierować do MOPSu, mimo że ta deklaracja nie 

została złożona. 

 

Marek Niemczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

Tak, jak najbardziej. Będzie kierowana lista do banku i będą dokonywane przelewy 

wedle listy na wskazane konta. Mogą zdarzyć się takie sytuacje, że ktoś nie ma konta 

bankowego to pieniądze będą wypłacane albo pełnomocnikowi w kasie lub przez 

pocztę. Wiecie Państwo, że zrezygnowaliśmy z przekazów pocztowych, bo są 

bardzo drogie i staramy się robić konta przedpłacone gdzie mamy porozumienia 

z bankami, a osoby dostają karty i mogą wypłacić pieniądze tam gdzie chcą. 

Ustawodawca w przypadku zasiłku węglowego wymyślił, że jest dopuszczalna 

forma wypłacenia w kasie, ale jest to ryzykowne szczególnie w przypadku starszych 

osób. Będziemy myśleć o tym żeby wysyłać pieniądze przekazem pocztowym, 

oczywiście za zgodą tych osób. Poniesiemy dodatkowe koszty, ale dla 

bezpieczeństwa, ale żeby nie było że są napady. Wnioski, które będą załatwiane 



 

 

negatywnie wymagają wydania decyzji administracyjnej i będziemy musieli się do 

tego ustosunkować. Nie ma wpisu Zobaczymy jak będzie reagowało Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze na nasze odmowy. Jeżeli wymyślą jakiś sposób 

dopuszczalny to wtedy dostosujemy się i nie będziemy musieli się obawiać, że 

wydaliśmy pieniądze niezgodnie z prawem. Także wszystko na razie jest pod 

kontrolą. Nie wiemy nawet ile wśród złożonych wniosków jest podwójnie 

złożonych.  

 

Grzegorz Olszewski – Członek Komisji: 

Ci, którzy korzystają z MOPSu wiedzą gdzie on jest, a są taki przypadki, że osoby 

w ogóle nie korzystały ze świadczeń z MOPSu, bo to świadczenie dotyczy 

wszystkich osób. Warunkiem jest to, że pali w piecu. To te osoby muszą przyjść do 

MOPSu? Gdzie składamy wnioski? Tylko w MOPSie? 

 

Marek Niemczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

Tak. 

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Ale we wszystkich punktach. 

 

Marek Niemczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

Jeżeli dotrze do Państwa informacja, że są kolejki to nie jest to wina MOPSu. Ludzie 

nie korzystają z pomocy terenowych pracowników, wolą stać w kolejakch. 

 

Grzegorz Olszewski – Członek Komisji: 

Społeczeństwo 30+ korzysta z form elektronicznych, a jeśli dotyczy starszego 

pokolenia to przyznam rację, że na pewno tworzą się kolejki. 

 

Marek Niemczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

Młodzi też stoją w kolejkach. Mogę zapewnić Pana radnego, że starsi, młodsi i w 

średnim wieku stoją. 

 

Ewa Podogrodzka – Członek Komisji: 

A ja mam jeszcze jedno pyanie odnośnie tego czynnika ludzkiego u Pana. Czy Pan 

wśród swoich zatrudnionych pracowników daje radę z tym dodatkiem węglowym? 

Czy stworzy Pan osobną komórkę? Bo pracujemy po 8 godzin, a tych zadań 

przybywa. 

 

Marek Niemczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

W chwili obecnej przyjmowanie wniosków realizujemy na takiej samej zasadzie jak 

było do tej pory. Nie ma dodatkowego zatrudnienia, przynajmniej na razie. Mamy 

przygotowane rezerwy w razie co. Możemy nawet poprosić terenowych 

pracowników o przybycie do ośrodka. Jeśli chodzi o przygotowanie to mamy osoby, 

które podjęły się w ramach swoich godzin pracy i będą robiły listy, a jak będzie dużo 

odmów to przydzielimy dodatkowe zadania. Nie chcemy zatrudniać nowych osób, 



 

 

bo ciężko byłoby znaleźć osobę, która umiałaby obsługiwać program. Musimy 

polegać na naszych zaufanych pracownikach. Jak będą dodatkowe środki to na 

pewno podziękujemy pracowników w formie nagrody czy podwyższenia premii.  

 

Ewa Podogrodzka – Członek Komisji: 

Mówimy o wypłatach, ale przerobić te 992 wnioski, każdy wziąć do ręki, sprawdzić, 

wprowadzić do komputera, później dokonać wypłaty to wszystko wymaga czasu. 

 

Marek Niemczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

Gdyby to było świadczenie o charakterze ciągłym tak jak 500+ to na pewno byłoby 

stworzone stanowisko typowo do tego. A to świadczenie mamy na razie do grudnia, 

więc nie ma sensu zatrudniać nowego pracownika, który zdąży się nauczyć, a za 

chwilę nie będzie już potrzebny. 

 

Ad 5. Sprawy wymagające opinii Komisji. 

 

Nie było.  

 

Ad 6. Sprawy bieżące. 

 

Nie było.  

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodnicząca zamknęła posiedzenie 

Komisji. 
 
 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 

 

/-/Lidia Stolarska 

Protokółowała: 

/-/Daria Górska 


