PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ
z dnia 26 czerwca 2019 r.
Stan Komisji - 8 radnych
Nieobecni: radna Anna Maria Kozłowska
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Obecnych - 7 radnych

Porządek posiedzenia:
1. Sprawy organizacyjne :
a. otwarcie obrad,
b. stwierdzenie prawomocności,
c. przedstawienie porządku obrad.
2. Omówienie pisma złożonego przez Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Odział w Żyrardowie.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
3.1. zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie,
3.2. określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki
na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane
pod warunkiem zwrotu.
4.
Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Ad 1.
W dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w Centrum Kultury odbyło się posiedzenie
Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ. Posiedzenie otworzył
i prowadził pan Jerzy Nazięblo Przewodniczący Komisji. Powitał uczestników spotkania,
następnie przedstawił porządek posiedzenia.

Ad 2.
Pani Teresa Dzieniewicz, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Żyrardów
przybliżyła treść pisma skierowanego do Rady Miasta Żyrardowa dot. projektu CENTRUM
USŁUG RODZINNYCH. Przedstawiła zakres dotychczasowej pomocy udzielanej dzieciom
i ich rodzicom z całego powiatu żyrardowskiego. Poinformowała, że TPD Odział w Żyrardowie
przystąpił do projektu pn. wszechstronna pomoc dla dzieci i rodziców.
W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
poradnictwo specjalistyczne dla dzieci i rodziców oraz mieszkania treningowe w ramach
rehabilitacji społecznej.
Następnie poinformowała, że warunkiem uzyskania dofinansowania jest zapewnienie
lokalu i przystosowanie go do potrzeb. Z taką prośbą zwróciła się do Prezydenta Miasta, który
przedstawił dwie lokalizacje. Radni dopytywali o udział placówek powiatowych w realizacji
projektu. Pan Jerzy Naziębło podziękował za przedstawione informacje następnie
poinformował, że temat będzie kontynuowany po uzyskaniu dokładniejszych danych.
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Ad 3.

3.1. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żyrardowie zreferowała pani Moniki Woźniak-Grabek, koordynator
działu pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie.
Poinformowała, że zmiana podyktowana jest rozszerzeniem zakresu świadczonej pomocy dla
mieszkańców. Radni uzyskali odpowiedzi na pytania. W głosowaniu radni 6 głosami „za”
pozytywnie zaopiniowali projekt.

3.2. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc
rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
przyznawane pod warunkiem zwrotu przedstawiła pani Moniki Woźniak-Grabek, koordynator
działu pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie.
Wyjaśniła, że w wyniku błędnego zapisu w uchwale Nr IV/28/l 8 została wycofana z obiegu
uchwała nr XLIII/313/18 RMŻ podjęta w grudnia 2014 r. zachodzi konieczność podjęcia
ponownie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki,
zasiłki ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod
warunkiem zwrotu, która umożliwi gminie skorzystanie z dotacji przeznaczonej na jego
realizację. Radni jednomyślnie 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Ad 4.
Radni jednomyślnie zgłaszali uwagi do pracy Biura Prawnego, poprosili aby, wnikliwiej
analizowano projekty uchwał przedkładanych na sesje RMŻ.

Ad 5.
W związku z wyczerpaniem tematów, pan Jerzy Naziębło Przewodniczący Komisji
podziękował za udział w spotkaniu następnie zamknął posiedzenie.

Społecznych RMŻ

Przewodniczący Komisji
Kultury, Promocji Miasta i Spraw
/ I

. Jerzy Naziębło

Protokół sporządziła: Iwona Nalej
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