
 
Protokół z posiedzenia komisji 

Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa
 14 grudnia 2017 r.       

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

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

Porządek obrad: 
• usługi opiekuńcze w mieście

• opracowanie ramowego planu pracy na 2018 rok

Czas trwania posiedzenia: 1:50 (14:15 do 16:05) 

Frekwencja Radnych:
 Marian Kita
 Janina Wcisło
 Włodzimierz Jaros
 Marek Kocoń

Nieobecni Radni:
 Marek Jarno
 Katarzyna Pilc

Kierownictwo Urzędu: 
 Skarbnik Urszula Polak-Wałek
 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 - serdecznie witam na posiedzeniu komisji. Porządek jest następujący.

• usługi opiekuńcze w mieście

• opracowanie ramowego planu pracy na 2018 rok

M. Kita – witam serdecznie pierwszy temat usługi opiekuńcze. Poproszę Panią Dyrektor o wprowadzenie do
tematu. 
Dyrektor MOPS – prezentacja tematu. (materiały w załączeniu)
M. Kita – dziękuję za przedstawienie tematu. 
W. Jaros – w każdym roku jest przetarg?
Dyrektor MOPS - raz w w roku jest taki przetarg. Są to tak zwane usługi społecznościowe.
J. Wcisło – jaka cena jest tych porcji?
Dyrektor – 8,20 zł bo to jest obiad ze szpitala, one są smaczne, gorące, firma gotuje w szpitalu sama kupuję,
więc wiem dotacje mam od wojewody 70 %.  
J. Wcisło – osoby pijące, czy macie państwo takie, które przychodzą i sprzedają te obiady?
Dyrektor MOPS – nie mamy takiej informacji.
M. Kita – czy widać tą długość życia wydłużającą się?
Dyrektor MOPS  – to co teraz obserwujemy, osoby które idą do domów pomocy społecznej to osoby po 80,
długość życia się wydłuża, jeżeli chodzi o usługi opiekuńcze korzysta najwięcej po 60 roku życia. Mamy 1150
wniosków na 500 plus. Części ludziom nie opłaca się pracować. Jest Pani która ma 8 dzieci i bierze 9800 zł. 
M. Kita – dziękuje za ten temat, plan pracy teraz. 



M. Kocoń – październik proszę  dodać temat. „Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście z pozycji  policji,
straży miejskiej „
M. Kita – dziękuję czy ktoś ma jeszcze uwagi do planu, jeżeli nie to głosujemy.
Głosowanie nad planem
za – 4 
przeciw – 0 
wstrz – 0 
plan został przyjęty. 
M. Kita - teraz Projekt Nr 133 w sprawie: uchwalenia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Czeladź na lata 2018-2022”
Głosowanie nad projektem
za – 4
przeciw – 0 
wstrz – 0 
Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały
M. Kita - projekt  145 Projekt Nr 145 w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź na rok 2018
Głosowanie nad projektem
za – 4
przeciw – 0 
wstrz – 0 
Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały
M. Kita - Projekt Nr 155 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania
od opłat, jak również trybu ich pobierania.
M. Kita - Projekt Nr 157 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej  w  Czeladzi  w  ramach  funkcjonowania  Poradni  Terapii  Uzależnienia  od  Alkoholu  i
Współuzależnienia.
Głosowanie nad projektem
za – 4
przeciw – 0 
wstrz – 0 
Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały
M. Kita – jeszcze przegłosujemy wniosek który Pan Jaros przygotuje.
J. Wcisło – już 2 lata walczymy o wycięcie drzewa na Katowickiej. Dalej przeszkadza Stopce. Czy mogę
prosić o interwencję w tej sprawie
M. Kita – Proszę niech Pani sformułuje wniosek i go przegłosujemy. 
Radna Rady Seniorów - ja też złożę wniosek
Głosowanie nad wnioskami
M. Kita – wniosek nr 1
Głosowanie nad wnioskiem
za – 4
przeciw – 0 
wstrz – 0 
Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt wniosek komisji
Wniosek nr 2 
Głosowanie nad wnioskiem
za – 4
przeciw – 0 
wstrz – 0 
Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt wniosek komisji
wniosek  nr 3 
Głosowanie nad wnioskiem
za – 4
przeciw – 0 
wstrz – 0 
Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt wniosek komisji
wniosek nr 4
Głosowanie nad wnioskiem
za – 4
przeciw – 0 
wstrz – 0 



Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt wniosek komisji
M. Kita - dziękuję. zamykam posiedzenie komisji.

                  Przewodniczący Komisji                
Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa

                                
          

                Marian Kita            
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