
BRM.0012.6.9.2021 
 

Protokół nr 30/2020 

posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej  

Rady Miejskiej Inowrocławia,  

odbytego w dniu 23 listopada 2021 r.   

w trybie zdalnym (z wykorzystaniem  środków porozumiewania 

się na odległość). 
 

Czas  trwania posiedzenia 11.00 – 11.24 
 

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) Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia, 

2) Dorota Rutkowska – Skarbnik Miasta, 

3) Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji 

Zdrowia.  

4) Jadwiga Kalinowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Inowrocławiu.  
 

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 28/2021 z dnia 17 września 2021 r. 

oraz 29/2021 z 21 października 2021 r.  



4. Opiniowanie projektu budżetu Miasta Inowrocławia na 2022 r. 

5. Ustalenie planu pracy Komisji na I półrocze 2022 r.  

6. Sprawy wymagające opinii Komisji. 

7. Sprawy bieżące. 
 

Ad 3. Przyjęcie protokołów nr 28/2021 z dnia 17 września 2021 r. 

oraz nr 29/2021 z 21 października 2021 r. 
 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Kto jest za przyjęciem protokołu nr 28/2021 z posiedzenia Komisji? 
 

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

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Kto jest za przyjęciem protokołu nr 29/2021 z posiedzenia Komisji? 
 

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

 

Ad 4. Opiniowanie projektu budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 r. 
 

Dorota Rutkowska – Skarbnik Miasta: 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Inowrocławia na rok 2022 oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2022-2034. 

Projekty uchwał stanowią załączniki do protokołu XLIII sesji RMI z dnia 

20 grudnia 2022 r. 
 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

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

Nikt nie zabrał głosu.  
 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

budżetu Miasta Inowrocławia na 2022 rok ? 
 

głosowanie:  za – 3, przeciw - 0, wstrzym. się – 1.  

 

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 20/2021 

o pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu Miasta Inowrocławia na 2022 

rok. 
 

  



Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2022 -2034? 
 

głosowanie:  za – 3 , przeciw - 0, wstrzym. się – 1. 
 

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 21/2021 

o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2022-2034. 
 

Ad 5. Ustalenie planu pracy komisji na I półrocze 2022 r. 
 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Otrzymaliście państwo projekt planu pracy komisji na I półrocze 2022 r.  

 
STYCZEŃ 

− Pomoc osobom bezdomnym na terenie Miasta Inowrocławia w okresie zimowym. 

− Informacja dotycząca pozyskania i wykorzystania środków unijnych w 2021 r. 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla mieszkańców Inowrocławia.  

 

LUTY 

− Sprawozdanie z pracy Komisji za 2021 r. 

− Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wymienionych w „Planie działań 

w zakresie polityki zdrowotnej dla Miasta Inowrocławia na lata 2016-2021” 

za 2021 r. 

 

MARZEC 

− Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r. 

oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań na 2021 r.  

− Ocena realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w 2021 r.  

 

KWIECIEŃ 

− Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

na lata 2016-2021 dla Miasta Inowrocławia” za rok 2021. 

− Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r. 

 

MAJ 

− Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2021 r. 

− Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. zadań określonych w Miejskiej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025. 

− Raport o stanie Miasta Inowrocław za 2021 r. 



− Ustalenie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r. 

 

CZERWIEC 

− Ocena funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” za 2021 r. 

 

Punkty stałe: 

- Sprawy wymagające opinii Komisji. 

- Sprawy bieżące. 

 

Czy są jakieś inne propozycje do planu? 

 

Innych propozycji nie było.  
 

W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu planu pracy komisji na I półrocze 2022 rok? 
 

głosowanie:  za – 4 , 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 22/2021 

o pozytywnym zaopiniowaniu projektu planu pracy komisji na I półrocze 

2022 roku. 
 

Ad 6.  Sprawy wymagające opinii Komisji. 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji 

Zdrowia: 

Przedstawił panią dyrektor Jadwigę Kalinowską oraz projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Programu Wieloletniej Rodziny dla Miasta Inowrocławia na lata 

2022-2024.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Otwieram dyskusję.  

 

Grzegorz Olszewski – Członek Komisji: 

Ja mam pytanie co do stron 4 i 5. Chodzi mi o te dane statystyczne. Raz podaję 

się liczbę mieszkańców na niecałe 70 000, a na następnej stronie podaje się liczbę 

mieszkańców na ponad 70 000.    

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji 

Zdrowia: 

To są takie dane, że jedne wynikają z danych Wydziału Obywatelskiego 

i tu mamy liczbę osób zameldowanych. Jak Państwo wiecie w chwili obecnej 



można się meldować w każdym Urzędzie na terenie kraju, czyli to są dane 

z naszego Urzędu. Natomiast drugie dane są danymi statystycznymi, a dane 

statystyczne otrzymuje się z odpowiednim opóźnieniem. Te dane są z Urzędu 

Statystycznego i zawsze, co roku gdziekolwiek „zderzamy” te dwie liczby to one 

się zawsze różnią. Tak niestety wygląda rzeczywistość. Jest jeszcze kwestia 

obowiązku meldunkowego. Ta liczba ustalenia faktycznie ile osób 

jest mieszkańcami Inowrocławia jest w tej chwili trudna do określenia. Dużo osób 

jest zameldowanych poza miastem, a przebywa na terenie Miasta. Zawarliśmy 

tutaj dane meldunkowe i statystyczne.  

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Ja ma tylko małą uwagę. Widzimy w tych przedstawionych materiałach, 

że parametry mają tendencję malejące. Szkoda tylko, że nie wynikają one 

z sytuacji poprawy materialnej mieszkańców tylko z wyludnienia Miasta 

Inowrocławia.  

 

Grzegorz Olszewski – Członek Komisji 

Jak popatrzymy na te dane, tak jak pani Przewodnicząca zaobserwowała 

to ta pomoc materialna z roku na rok i w skali porównywalnej od 2018 do 2020 

zmalała o 300 przypadków. To można sobie dopowiedzieć mniejsza ilością 

zamieszkałych tutaj obywateli.  Dodatki energetyczne i mieszkaniowe, również 

dofinansowanie spada, dożywianie spada, dysfunkcje w rodzinie również jest 

spadek, asystent rodziny spadek. Jedyne co mnie niepokoi w tym sprawozdaniu 

to zwiększenie liczby naszych dzieci. A co za tym idzie? Rodzice nie realizują 

obowiązku szkolnego. Wcześniej była podawana liczba 25 dzieci, doszło kolejne 

10 przypadków i teraz jest to 35 dzieci. Jeśli są takowe problemy to myślę, 

że we wsparciu pani naczelnik Magdaleny Kaiser można nawiązać współpracę 

z Komendą Hufca Pracy. Komenda Hufca Pracy robi również taki nabór do szkół 

podstawowych 7 – 8 klasa. Z pomocą Hufca, a również Szkoły dla dorosłych 

CKU można tym dzieciom pomóc i oby szczęśliwie te szkoły pokończyli. 

To są instytucję, które chętnie pomogą, a w szczególności dzieciom.  

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji 

Zdrowia: 

Dziękuję panu za cenne rady.  

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Na stronie 5 mamy napisane: „Odnotowuje się coraz więcej zgonów 

(prawdopodobnie jest to spowodowane chorobą Covid-19)” jeszcze dopisałabym 

tutaj, że duży wpływ miał brak dostępu do lekarzy i te teleporady. Uważam, 

że to też był główny problem. Ponoć już się te teleporady zakończyły, czyli lekarz 

jest już dostępny.  

 



Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji 

Zdrowia: 

Zacznę od tego, że odnotowuje się coraz większą liczbę zgonów. 

Prawdopodobnie jest to spowodowane chorobą Covid – 19.  Covid – 19 

spowodował w ogóle paraliż życia, dlatego to jest szeroko rozumiana sytuacja. 

Nie chodzi tylko o to, że ludzie umierają bezpośrednio na Covid – 19, 

ale też ma to wpływ na dostępność do lekarzy czy planowane operacje, 

które są odwoływane. Jeśli chodzi o usługi teleporady to one nadal funkcjonują. 

Z teleporady można nadal skorzystać. Zmieniło się to o tyle, że w tej chwili jeśli 

jest konieczność wizyty u lekarza to może taką wizytę odbyć. To jest kwestia 

zasygnalizowania lekarzowi.  
 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Przechodzimy do głosowania.  

 

Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 
 

głosowanie:  za – 4, 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 23/2021 

o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu 

Wieloletniej Rodziny dla Miasta Inowrocławia na lata 2022-2024. 

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji 

Zdrowia: 

Przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za pobyt dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto 

Inowrocław, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku 

oraz częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Otwieram dyskusję.  

Nikt nie zabrał głosu.  

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Przechodzimy do głosowania.  

 

  



Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 
 

głosowanie:  za – 3, przeciw - 0, wstrzym. się – 1. 

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 24/2021 

o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, dla którego organem 

prowadzącym jest Miasto Inowrocław, maksymalnej opłaty za wyżywienie 

dziecka w żłobku oraz częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat. 

  

Ad 7.  Sprawy bieżące.  

Nie było. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodnicząca zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

Przewodnicząca Komisji 
 

Lidia Stolarska 
Protokółowała: 

Patrycja Lajstet 


