
 
BRM.0012.6.1.2022 

Protokół nr 32/2022 

posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej  

Rady Miejskiej Inowrocławia,  

odbytego w dniu 25 stycznia 2022 r.  

w trybie zdalnym (z wykorzystaniem  środków porozumiewania 

się na odległość). 

Czas  trwania posiedzenia 10.00 – 10.25 
 

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. Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji 

Zdrowia. 

2. Jadwiga Kalinowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.   
 

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. Propozycje zmian do porządku posiedzenia. 
 

Nie było. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 

2. Propozycje zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Komisji nr 31/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.  

4. Pomoc osobom bezdomnym na terenie Miasta Inowrocławia w okresie 

zimowym. 

5. Informacja dotycząca pozyskania i wykorzystania środków unijnych 

w 2021 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla mieszkańców 

Inowrocławia.  

6. Sprawy wymagające opinii Komisji.  

7. Sprawy bieżące.  



Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 31/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.  
 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Kto jest za przyjęciem protokołu nr 31/2021 z posiedzenia Komisji? 
 

głosowanie:  za – 4, przeciw - 0, wstrzym. się – 0. 

 

 

Ad 4. Pomoc osobom bezdomnym na terenie Miasta Inowrocławia w okresie 

zimowym. 

 
 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji 

Zdrowia: 

Przedstawił materiał dotyczący pomocy osobom bezdomnym na terenie Miasta 

Inowrocławia w okresie zimowym.  

Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.   
 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos?  

 

Ewa Podogrodzka – Członek Komisji: 

Chodzi mi o tabelkę znajdującą się na 2 stronie o formach wsparcia. Wymieniono 

tam: zakup leków, formy celowego wsparcia, zasiłek stały i składka 

na ubezpieczenie zdrowotne. W tym zestawieniu najwyższą kwotę ma zasiłek 

stały. Jak są przekazywane te środki?    

 

Jadwiga Kalinowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:  

Zasiłki stałe są dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny lub są to osoby  

niepełnosprawne i uznano ich stopień niepełnosprawności na poziomie minimum 

umiarkowanym. Kiedyś odpowiednik drugiej grupy. Zasiłki te powinny być 

wypłacane do rąk własnych, ponieważ żaden z bezdomnych nie jest ograniczony 

do dysponowania własnymi środkami, więc nie są to osoby ubezwłasnowolnione 

w części bądź w całości. Każdy z tych klientów ośrodka ma potrącane 50% 

na koszt pobytu w schronisku niezależnie od tego czy przebywa 

w tzw. normalnym schronisku, a więc dla ludzi pełnosprawnych, 

czy też w schronisku dla osób, które nie są w stanie same się o siebie troszczyć 

i korzystają ze schronisk z usługami opiekuńczymi. Te osoby pieniądze mają 

wypłacane do rąk własnych. To są właściwie jedyne formy wsparcia 

materialnego, które dla tej kategorii biorców są wypłacane do ręki. Pozostałe 

świadczenia są realizowane w formie wykupu leków, zakupu bielizny osobistej 

jeśli jest ona niezbędna. Celem zaspokojenia takich potrzeb, które są ważne 

i uzasadnione z punktu widzenia interesu tej konkretnej osoby.  

 

  



Ewa Podogrodzka – Członek Komisji: 

Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. W sytuacji gdy nie mogą one dojechać, 

aby odebrać ten zasiłek osobiście do rąk własnych to wtedy wy Państwo 

im dowozicie?  

 

Jadwiga Kalinowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:  

Wtedy zasiłek przekazywane jest na instytucję, w której przebywają, a ta wypłaca 

wtedy tym osobom środki do ręki i jest kwotą przekazaną. 

To nie jest tak, że zawozimy, dowozimy, bo to niekiedy są znaczne odległości. 

Schroniska dla osób niesamodzielnych, a więc tych co wymagają usług 

nie są położone blisko. Najbliżej położony jest Jasiniec w okolicy Koronowa. 

Z niego korzystamy mało, prędzej ze schroniska w Koleczkowie. Tam, częściej 

kierujmy „naszych” bezdomnych, dlatego, że spektrum tamtejszych usług 

jest szersze. Zatrudniają lekarzy na dyżurach, co podnosi jakość świadczeń 

na rzecz bezdomnych.  

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji 

Zdrowia: 

Warto podkreślić tutaj nowy element, który pojawił się w tym roku. Schronisko 

Brata Alberta pozyskało dodatkowe środki ministerialne i uruchomiła samochód 

który jeździ z pomocą dla osób bezdomnych. On jeździł do 31 grudnia 2021 r. 

To był projekt ministerialny. Osoby, które potrzebowały wsparcia w postaci 

żywności, czy jakiejkolwiek innej mogły z tej pomocy skorzystać na pętli 

autobusowej na Piastowskim jak również przy Kościele Św. Krzyża oraz przy 

stacji PKP przy parkingu.  

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji:  

Więcej tej pomocy już nie będzie? Ona była tylko do końca grudnia? 

To był bardzo dobry sposób na udzielanie pomocy osobom bezdomnym.  

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji 

Zdrowia: 

Tą pomocą zajmowało się Stowarzyszenie Św. Brata Alberta i to pytanie 

należałoby do nich skierować. Z tego co Państwo wiecie ten projekt 

był finansowany przez Ministerstwo i on się po prostu zakończył. Trudno 

mi powiedzieć czy oni aplikują o jakieś inne projekty tego typu w tym roku. 

Nie mam takiej wiedzy czy w ogóle są ogłoszone, ponieważ nie jestem członkiem 

Stowarzyszenia.  

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji:  

Czy bezdomność w Inowrocławiu maleje czy rośnie?  

 

  



Jadwiga Kalinowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:  

Bezdomność od kilku lat utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Musimy 

zabezpieczać nie tylko tych bezdomnych, którzy są byłymi i stałymi 

mieszkańcami Inowrocławia, którzy stracili swoje mieszkania z różnych 

przyczyn, ale także napływających z okolicznych miejscowości, a więc z tych 

gmin, które wchodzą w skład powiatu inowrocławskiego. Ci nasi rdzenni 

bezdomni obciążają kosztami zakwaterowania świadczeniem pomocy Urząd 

Miasta. Natomiast pozostali bezdomni są rozliczani z zameldowania. Problem 

bezdomności pogłębia się w kwestii naturalnego procesu starzenia się człowieka. 

Wielu naszych bezdomnych w związku z tym wymaga pomocy szerszej, 

usługowej. W związku z tym jesteśmy zmuszeni korzystać ze schronisk, 

które gwarantują im stosowną pomoc do ich stanu zdrowia. Chcę zwrócić uwagę, 

że ta pomoc jest tańszą formą wspierania od Domów Pomocy Społecznej. 

Przeciętnie za pobyt w schronisku z usługami płacimy około 2.100 zł miesięcznie. 

Natomiast jeśli chodzi o Domy Pomocy Społecznej to poniżej 4.500 zł 

praktycznie nie można znaleźć miejsca. Niektóre osiągnęły już kwotę 5.000 zł 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Należy się spodziewać, że w tym roku 

te koszty będą jeszcze wyższe. Wspaniale, że takie miejsca powstały. Myślimy, 

że z czasem będzie taka potrzeba wyodrębnienia miejsc opiekuńczych w powiecie 

inowrocławskim. Zdaje się, że to jest kwestia najbliższych kilku lat.  

 

Ad 5. Informacja dotycząca pozyskania i wykorzystania środków unijnych 

w 2021 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla mieszkańców 

Inowrocławia.  

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji 

Zdrowia: 

Przedstawił informację dotyczącą pozyskania i wykorzystania środków unijnych 

w 2021 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla mieszkańców 

Inowrocławia. 

Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.   
 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? 

 

Ewa Podogrodzka – Członek Komisji: 

Pani Dyrektor przy współudziale Urzędu Miasta udało się tyle pozyskać środków 

unijnych. Widzimy problem biedy, ułomności wszelkiego rodzaju. Jest tutaj 

widziany bardzo szeroko, tylko, żeby wszyscy mogli do tych środków dotrzeć. 

Uważam, że opracowany materiał jest przejrzysty pod każdym względem.   

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji 

Zdrowia:  

Dodam tylko, że te pieniądze to jest tylko narzędzie. Liczą się działania, które 

zrealizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Potrzebni są ludzie, a pieniądze 



są takim elementem istotnym, ale potem przekłada się to na ilość realizowanych 

zadań.   

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Mamy tutaj wyszczególnione te 5 projektów. Niektóre się zakończyły, inne 

jeszcze trwają. Bardzo cieszymy się, że dla miasta Inowrocławia takie działania 

są prowadzone. Gratuluję i wielkie uznanie za to, że te dodatkowe pieniądze 

są pozyskiwane.   

 

Jadwiga Kalinowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

Chcę zwrócić uwagę, że projekty nie kończą się w przeciągu jednego roku.  

Projekt „Nowe perspektywy” : w tej chwili mamy 15 osób zatrudnionych 

na stażach. W tym 8 osób jako sprzedawcy, 1 osoba jako pomoc w biurze radcy 

prawnego, 1 osoba jest zatrudniona w Urzędzie, 1 osoba jest w ZHR, 4 jako 

opiekunki. Każda z tych 15 osób aktywizowała się zawodowo. My jesteśmy 

w stałym kontakcie z prowadzącymi staże. Z naszych obserwacji wynika, 

że są to osoby zaangażowane w to co czynią. Przykładowo nasze opiekunki, 

które są na stażach najprawdopodobniej znajdą u nas zatrudnienie, 

bo to co realizowane jest w ramach szkoleń, projektu procentuje. Na 20 osób, 

które w ogóle były zakwalifikowane, 15 zaaktywizowało się zawodowo. 

Uważam, że wynik jest bardzo dobry. Pozostałe projekty nastawione są również 

na rozwój usług. My nie jesteśmy w stanie w ramach posiadanych środków 

zagwarantować wszystkim takiego poziomu usług jaki jest świadczony według 

projektu. Tam obok świadczeń pielęgnacji, usług gospodarczych otrzymują 

też wsparcie w środkach higieny i też doposażenia, tego najbliższego otoczenia. 

Zapewniając im to czego brakuje: pościeli, podkładów, takich podstawowych 

rzeczy, które ułatwiają pielęgnację chorym. Projekty jest to konieczność 

po to, aby móc wzbogacać formy i zakres świadczeń na rzecz starzejącego 

się społeczeństwa.  

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Jaka była przyczyna rezygnacji dwóch mężczyzn z pierwszego projektu?  

 

Jadwiga Kalinowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:  

1 osoba bardzo szybko zrezygnowała właściwie można powiedzieć, że podjęła 

to zatrudnienie po, to aby mieć uzasadnienie do wycofania się z projektu. 

Ta druga natomiast nadal jest aktywna zawodowo. Panu, który zrezygnował 

z pracy i udziału w projekcie ograniczyliśmy formy wsparcia jedynie do tych, 

które ma zagwarantowane jako obowiązkowe z Ustawy o pomocy społecznej. 

Gwarantujemy mu jeden gorący posiłek dziennie i te formy, które zabezpieczają 

mu dach nad głową. Do czasu, kiedy nie zmieni swojego stanu może liczyć tylko 

na taką pomoc.  
 

  



Ad 5. Sprawy wymagające opinii Komisji. 

 

Nie było.  
 

Ad 6.  Sprawy bieżące. 

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji 

Zdrowia:  

Mam informację odnośnie naszego punktu szczepień. Oprócz tego, że można 

się zaszczepić od poniedziałku do piątku w naszym punkcie to mam dwie 

informacje. Pierwsza to taka, że można się zaszczepić przeciwko grypie. 

W tej chwili każda osoba może za darmo zaszczepić się w tym punkcie. 

Tylko wcześniej trzeba to uzgodnić. W ostatnim tygodniu został uruchomiony 

mobilny punkt szczepień. Nasz punkt szczepień szczepi też osoby, które nie mogą 

opuścić domów. Także jeśli mają Państwo jakąś osobę niepełnosprawną, leżącą, 

starszą to nie tylko we własnych przychodniach, ale też w naszym mobilnym 

punkcie można poprosić o szczepienie w domu. Oczywiście to dotyczy tylko tych 

osób, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień i lekarz 

predysponuje do takiego szczepienia. Telefon jest na stronie internetowej Miasta. 

Można z niego korzystać. Bardzo proszę o korzystanie i rozpowszechnianie 

tej informacji.   

 

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodnicząca zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji 
 

/-/ Lidia Stolarska 
Protokółowała: 

/-/ Patrycja Lajstet 

 


