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Protokół z posiedzenia komisji 
Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa

12 kwietnia 2018 roku     

======================================================================

Tryb  zwołania:  Komisja  zwołana  przez  Przewodniczącą  Rady  Miejskiej,  w  związku  z  materiałem
przygotowanym zgodnie z Planem pracy komisji. 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Marian Kita
Tematy posiedzenia:

• Wady postawy u dzieci, ewaluacja wyników- działania gminy
• Sprawy bieżące

Czas trwania posiedzenia: 1:00 (14:15 do 15:15) 

Frekwencja Radnych:
 Marian Kita
 Janina Wcisło
 Katarzyna Pilc
 Marek Kocoń
 Włodzimierz Jaros

Nieobecni Radni:

Kierownictwo Urzędu: 

 Dyrektor MOPS Aneta Jóźwin-Rybska 
 Naczelnik Ilona Grudzień
 Kierownik Jolanta Dyrka

Pozostałe osoby:

Ewa Błaszczyk – Radna Rady Seniorów

Ustalenia i Rozstrzygnięcia
 Omówiono przygotowany zgodnie z planem pracy materiał. 

Przebieg obrad:

M. Kita – witam serdecznie na posiedzeniu komisji. Zacznijmy od głównego tematu komisji ,,Wady postawy u
dzieci, ewaluacja wyników- działania gminy,,. Ten temat zawsze traktowałem bardzo poważnie. Proszę o 
wprowadzenie.
J. Dyrka – od kilku lat prowadzone były badania wad postawy 1,2 klas podstawowych, teraz wzbogaciliśmy
cykl ćwiczeń ruchomych w szkołach, chodziło nam żeby pokazać rodzicom i dzieciom że można ćwiczyć i na
czym polegają te ćwiczenia. W każdym roku badanych jest grupa około 400 dzieci. W tym roku wykazało że
postawę stricte złą ma 11 dzieci, pozostałe dzieci potrzebują więcej bądź mniej badań ruchomych. Fakt jest
taki,  że  na  przestrzeni  dwóch  lat  przedstawiamy  to  Państwu  systematycznie,  mamy  tutaj  najczęściej
asymetrie tułowia, barków, przykurcze mięśni itp. Mamy lepszą sytuację jeżeli chodzi o odstające łopatki, ale
nie co gorszą jeżeli chodzi o zbyt wypukłe, bądź płaskie plecy. W wyniku badań wynika, że w 2016 było aż
171 wymagało konsultacji  w poradni wad postawy,  a w zeszłym roku 36 osób. W tym roku wyłoniliśmy
instytucję, która rozpoczyna  w klasach 1, 2 ćwiczenia ruchome. One są stricte po to by skorygować postawę
ciała. Zajęcia będą trwały do końca roku szkolnego.
W. Jaros – klasy I są objęte tym programem?
J. Dyrka – I i II.
W. Jaros – uważam czy by tych badań nie robić w klasie 4 wtedy byłby obraz bardziej rzetelny, myśmy
bardziej sie skupili na wadach postawy, a są jeszcze wady słuchu i wzroku. 
J. Dyrka – zgadzam się z Panem, zmieniły się pewne realia. Co do badania słuchu przygotowujemy taki
projekt żeby go przeprowadzić, nie mamy już takich gabinetów jakię są w myśl służbie zdrowia wymagane.
Jest pytanie czy my jako gmina mamy wymagać różne rzeczy za inne instytucje, które są do tego powołane.
W. Jaros - ja bym to ujął w jakimś gminnym programie. 
I. Grudzień – świadomość rodziców jest co raz większa, jesteśmy obsypywani orzeczeniami itp. 
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J. Wcisło – tam jest podane, że ćwiczenia będą wykonywane od kwietnia czy to w tym roku?

J. Dyrka – tak już się zaczęły. 
J. Wcisło – a jakieś zajęcia dodatkowe coś Pani wspominała?
J. Dyrka – tak to są właśnie te klasowe. 
K. Pilc – czy można wcześniej zacząć te badania profilaktyczne?
J. Dyrka – oczywiśce tylko trzeba więcej pieniędzy. 
M. Kita – mój punkt widzenia jest bardzo prosty po pierwsze państwo mówicie o dzieciach 1 i 2 klas,  ja się z
tym zgadzam, ale te dzieci starsze będą miały okresy skokowo wzrostowe po drugie nie mamy basenu, ale
ten basen który mamy ten na Piaskach to na tym basenie od 72 roku pływało kilkatysiecy dzieci, tam sie
uczyły,  miały  zawody  itp.  Gdybyśmy  byli  cztero  nożni  nie  mielibyśmy  skolioz.  Ja  uważam,  że  jeżeli
wypracujemy taką forme to będziemy mieli od 10 do 20 godzin na basenie, badania same nic nam nie dają.
J. Dyrka - to nie prawda rodzice dostają wynik badania i powinni udać się do poradni.
M.  Kita  –  Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  czy  są  pytania  przechodzimy  do  sprawozdań?  jeżeli  nie  ma  pytań  to  przejdziemy  do
głosowania.
Głosowanie nad sprawozdaniem
za – 5 
przeciw – 0 
wstrz – 0 
Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie
M. Kita - kolejne Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za
2017 rok
M. Kocoń - poprawiło sie czy pogorszyło?
J. Dyrka – zazwyczaj jest o to pytana młodzież, ale nie podchodzą do badań zbyt poważnie stąd badacze
twierdzą że do tego dość sceptycznie podchodzi  się.  Problem na pewno jest,  ale sposób sięga się  po
droższe środki chemiczne. Ze statystyk nie wynika wiele.
Aneta Jóźwin-Rybska – w szkołach nie można nic mówic wszyscy wiedzą że są narkotyki, ale nikt nie mówi. 
Głosowanie nad sprawozdaniem
za – 5 
przeciw – 0 
wstrz – 0 
Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie
M. Kita - Sprawozdanie z Realizacji w 2017 roku Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Czeladź na Lata 2016 – 2020
M. Kocoń - tutaj jest lepiej czy gorzej?  
J. Dyrka – jest więcej napewno przypadków zdiagnozowanych. Ze statystyk można zakładać, że jak jest
więcej kart jest większy problem, napewno nasila sią agresja wśród dzieci i młodzieży. 
Głosowanie nad sprawozdaniem
za – 5 
przeciw – 0 
wstrz – 0 
Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie
M. Kita – kolejny temat to Ocena stanu Bezpieczeństwa i porządku w mieście.
Głosowanie nad sprawozdaniem
za – 5 
przeciw – 0 
wstrz – 0 
Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie
M. Kita - Projekt Nr 47 w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny w 2017 roku
Głosowanie nad sprawozdaniem
za – 5 
przeciw – 0 
wstrz – 0 
Pozytywnie zaopiniowano projekt
M.  Kita  -  Projekt  Nr  49  w  sprawie:  przyjęcia  Raportu  z  realizacji  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania
Głosowanie nad sprawozdaniem
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za – 5 
przeciw – 0 
wstrz – 0 
Pozytywnie zaopiniowano projekt
M. Kita – sprawy bieżące czy są pytania? Nie ma pytań dziękuję za przybcie zamykam komisje.

 

                  Przewodniczący Komisji                
Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa

                                
          

                Marian Kita            

            
   

Data napisania protokołu: 12.04.2018 r.
Data podpisania protokołu :.......................
Data przekazania protokołu do BIP : …...........
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