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Protokół z posiedzenia komisji 
Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa

  z 29 listopada 2016 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: 
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Czas trwania posiedzenia: 2:00 (14:00 do 16:00) 

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

Nieobecni Radni:
 Marek Jarno

Kierownictwo Urzędu: 
 Burmistrz ds. Społecznych Beata Zawiła
 Naczelnik Małgorzata Ochęduszko – Ludwik 

Ustalenia i Rozstrzygnięcia

 Omówiono przygotowany zgodnie z planem pracy materiał. 

Przebieg obrad:
M. Kita - serdecznie witam na posiedzeniu komisji. Porządek jest następujący.

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi

M. Kita – proszę o przybliżenie głównego tematu. 
M.Ochenduszko-Ludwik – przedstawiliśmy Państwu ten dokument w materiałach. Raz do roku Rada
obligatoryjnie, oraz komisje przyjmują to sprawozdanie. Ta współpraca jest w oparciu o ustawę pożytku
publicznego   i  wolontariacie.  Pozwoliliśmy  sobie  przedstawić  jak  współpracowujemy  w  sprawach
finansowych.  Wpomnieliśmy  o  Czeladzkiej  radzie  pożytku  publicznego.  Rada  jest  cialem
opiniodawczym. Miasto Czeladź jako jedno z nielicznych nie pobiera od organzacji  pozarządowych
czynszu. 
M. Kita czy są pytania do tego materiału? 
J. Wcislo – jak sobie radzą wolontariusze z tak małą kwotą, jeżeli chodzi o wielką orkiestrę?
J. Lisowska – nie ma w tej kwocie pieniędzy na zakupy.
J. Wcisło - a jak sobie radzą?
J. Lisowska – sami zgłosili takie potrzeby. Startując w konkursie mogą się ubiegać np. o zakup strojów.
W. Jaros – Po spotkaniu ze stowarzyszeniami, chciałbym żeby pomóc przy wypełnianiu wnioskow, żeby
oddelegować kogoś,  żeby pomóc przy wypisywaniu wniosku.
M. Ochenduszko-Ludwik – dwa lata temu jak się zaczęła kadencja zaczeliśmy szkolić Stowarzyszenia i
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Ci którzy byli zainteresowani skorzystali, my na siłę nie możemy działać. 
J. Wcisło - chciałam powiedzieć że na Panią Justynę zawsze można liczyć. 
K. Pilc – chciałam się zapytać co będzie na Rynku 22?
M.  Ochenduszko-Ludwik  –  tam  będzie  centrum  organizacji  pozarządowych,  będą  mogli  się  tam
spotykać, będzie też tam centrum rodziny. 
K. Pilc – czy wiadomo kiedy będzie otwarcie?
M. Ochenduszko-Ludwik – myślę, że w tej kadencji będzie otwarcie. 
M. Kita – po pierwsze nie pobieramy czynszu od organizacji to ja uważam że my jesteśmy normalni, a
Ci  którzy  tego  nie  robią  są  paranormalni.  Jeżeli  chodzi  o  orkiestrę  na  podstawie  dokumentów
Czeladzkie orkiestrowanie nie jest od dziś. Jesteśmy miastem górniczym od 100 lat każdy z rodziny
gdzieś tam pracował w górnictwie wydaję mi się ze ta orkiestra to jest nasza hluba i duma. Chiałbym
żeby znaleźć pieniądze ze środków unijnych na nią.
J. Wcisło – uważam, że te stroje dla tych osób z orkiestry powinny być zakupione. 
M.Kita – tutaj patrząc na to co kilka dni temu usłyszałem, mamy określone potrzeby tak jak jest z tą
orkiestrą. Musimy patrzec tutaj z pkt widzenia gospodarza  i patrzeć na całe miasto. 
M.  Ochenduszko-Ludwik  –  jeżeli  chodzi  o  budżet  obywatelski  to  są  potrzeby,  które  zgłaszają
mieszkańcy. 
M. Kocoń – aktualnie już jest głosowanie nie może grupa mieszkańców złożyć takiego pomysłu by
kupić stroje dla wielkiej orkiestry?
M. Ochenduszko-Ludwik - oczywiście że może.  
M. Kita - czy dzisiaj jeżeli jest głosowanie w budżecie czy trzeba  wydać wszystkie środki?
B. Zawiła – trzeba wydać. 
M. Kita - dalej mamy 3 projekty do zaopiniowania.
Projekt  nr      124  w  sprawie  rozpatrzenia  wniosku  Fabryki  Aktywności  Młodych  o uwzględnienie  w
planach  budżetowych  kwestii  finansowania  działań  wolontarystycznych  oraz  uwzględnienia  w
Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zadania „promocja i organizacja wolontariatu”
SE-RM. 0005.7.2016  Apel Fabryki Aktywności Młodych   do uwzględnienia w Programie Współpracy
zadania  „promocja  i  organizacja  wolontariatu”  oraz  zarezerwowania  w  przyszłorocznym budżecie
środków na takie działania. 

Projekt  nr       132  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta  Czeladź  z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017” 

Projek  t  nr  136 A      (EAP)   w sprawie zmiany uchwały nr  XVIII/189/2011 Rady Miejskiej  w Czeladzi
w sprawie  nadania  statutu  jednostce  budżetowej  –  Dom  Pomocy  Społecznej  “SENIOR”  im.  Jana
Kaczmarka w Czeladzi 

M. Kita – Czy Państwo w tym zakresie mają pytania do tych projektów? W takim razie głosujemy.
Głosowanie nad projektem nr 132
Za – 5 
Wstrzymał się – 0 
Przeciw – 0 
Rozstrzygnięcię: Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały

Głosowanie nad projektem nr 124
 Za – 5 
Wstrzymał się – 0 
Przeciw – 0 
Rozstrzygnięcię: Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały

Głosowanie nad projektem nr 136A
 Za – 5 
Wstrzymał się – 0 
Przeciw – 0 
Rozstrzygnięcię: Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały
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M. Kita – teraz sprawy bezpieczeństwa.  
K. Pilc – mielismy na przed ostatniej komisji Pana Soniewickiego i zomawialiśmy o różnych sprawach,
bo nie mam odpowiedzi czy mam zgłaszac wnioskiem?
B. Zawiła – ja potrzebuje to na piśmie. 
K. Pilc - dobrze to ja napisze wniosek.  
M. Kita – ja dostałem odpowiedź na mój ostatni wniosek.
J. Wcisło – ja również zgłaszałam odnośnie poręczy na Norwida.  
B. Zawiła – ale jeszcze raz uruchomię tą sprawę.  
M. Kita – dziękuję zamykam posiedzenie komisji.
Protokołował: Mateusz Bochenek    

   

                  Przewodniczący Komisji                
Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa

                                
          

                Marian Kita                        
   

Data napisania protokołu :29.11.2016 r.

Data podpisania protokołu :.......................
Data przekazania protokołu do BIP : …...........
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