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 Protokół Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
 z dnia 22 października  2019 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tryb zwołania: zgodnie z planem pracy komisji

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji  Janina Wcisło 

Czas trwania posiedzenia  (14:15 – 14.45) 

Porządek obrad zgodny z planem pracy 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

2. Informacja o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg 

3. Opiniowanie materiałów sesyjnych 

4. Sprawy bieżące 

Frekwencja: 

Członkowie komisji obecni na posiedzeniu:   5 /6 
Nieobecni na posiedzeniu – B. Strzelecka 
Pozostałe osoby obecne na posiedzeniu: 

1. Zastępca Burmistrza Beata Zawiła 
2. Dyrektor MZGK Izabela Penszko 
3. Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Elżbieta Bazańska – Wolska 
4. Kierownik Referatu Polityki Społecznej Jolanta Dyrka 

Ustalenia i rozstrzygnięcia:
_________________________________________________________________________________

Przebieg obrad

Przewodniczący Komisji Janina Wcisło  -  otwieram  posiedzenia komisji, witam wszystkich. 

Ad 1 Informacja o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg

Łukasz Wesołowski- Chciałbym zapytać o tzw. „miejsca niebezpieczne”. Czy te punkty są częściej 

monitorowane? Bo miejsca takie jak ul. 17 Lipca są wyraźnie określone, że do 6 godzin po ustaniu 

opadów. Jak to wygląda w praktyce, jeśli chodzi o takie miejsca?

Dyrektor MZGK, Izabela Penszko- Te miejsca są dodatkowo monitorowane. Jeśli jest potrzeba, to 

dodatkowo posypujemy te obszary. Niestety brakuje na naszych drogach kultury jazdy, abyśmy mogli 

szybko zareagować.

Ł. Wsołowski- Są takie punkty jak kładki, schody itd. Jak często to Państwo monitorują i interweniują?

MZGK- Te kładki do godz. 6 czy 7 są posypywane . Miejsca gdzie ludzie chodzą do pracy i natężenie 

ruchu jest większe. Wszystkie kładki i większość schodów jest przygotowanych.

Ł. Wesołowski- Rozumiem, że takich miejsc jest bardzo dużo i że są nałożone jakieś priorytety?

MZGK- Od lat mamy doświadczenie i wiemy gdzie natężenie ludzi jest największe. Okoliczne mosty 

czy plac przed Urzędem. Ale na dzień dzisiejszy, nie jestem w stanie Panu powiedzieć jakie miejsca 

11



B-RM.0012.46.2019

będą najważniejsze.  Podsumowując, jesteśmy przygotowani. Mamy zapasy soli i piasku. Mamy 

nadzieję, że zima nas nie zaskoczy.

Ad 2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Kierownik Referatu Polityki Społecznej, Jolanta Dyrka- Na terenie Czeladzi jest zarejestrowanych 

niewiele ponad 50 organizacji pozarządowych. Co roku, w listopadzie podejmowana jest uchwała, 

która określa w jakich obszarach będziemy współpracowali. Jakie zadania z punktu widzenia miasta są

dla nas ważne i później w drodze konkursów są przez nas realizowane. To jest część finansowa.

Mamy kilka obszarów gdzie współpracujemy z organizacjami. W zakresie uzależnień i patologii. To jest 

pomoc społeczna, kultura, edukacja, bezpieczeństwo i sport. W tym roku na działalność w tym 

zakresie i na udzielanie dotacji w budżecie mieliśmy ok. 830 tys. zł.  Ta kwota rozkładana jest różnie. 

Zależy jakie są zadania i z której dziedziny. Nie ma organizacji która działałyby wszechstronnie.

Mamy orkiestrę dętą, zespół „Misz- Masz”, zespół „Orfeusz”, „Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi”,

Stowarzyszenie które działa w obszarze patologii społecznej. Na te działania w skali roku wydajemy 

ok. 250 tys. zł. To Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą”.

Mamy kluby sportowe, które działają w formie stowarzyszeń. Otrzymały one dotacje w wys. 400 tys. 

zł.. Kluby sportowe działają na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych i zainteresowań oraz integracji. 

Mamy Górnik Piaski, MCKS. Zakupujemy też nagrody, gdy przez stowarzyszenie są organizowane 

jakieś konkursy.

Beata Marcinkowska - - Co to jest za stowarzyszenie Twórczych Umysłów?  

J. Dyrka- To Stowarzyszenie istnieje kilka lat. Razem przystąpiliśmy do projektu unijnego pt. „Czeladzki

Klub Integracji Społecznej”. Tak by określone grupy społeczne zaktywizować zawodowo. Podbudować 

psychospołecznie. Projekt się skończył w tamtym roku. Ponad 40 osób uzyskało dzięki temu 

zatrudnienie. W tym roku Stowarzyszenie prowadziło zajęcia rodziców z dziećmi. Odbywają się one na

ul. Wojkowickiej, koło Szpitala.

MBP- Jest tutaj cykl aż 22 zajęć. Czemu tylko skierowane do dosyć wąskiej grupy?. 

J. Dyrka- Bo to jest cały cykl zajęć. Zajęcia  z robotyki i warsztaty. Gdyby były na to środki, byłoby 

inaczej. Taką grupę mogli objąć. 

Przewodnicząca Komisji,  Janina Wcisło-  Pani Burmistrz, co z basenem na Piaskach w którym była 

awaria i woda wypłynęła?

Zastępca Burmistrza, Beata Zawiła- Nie była to awaria spowodowana złą konstrukcją basenu. Na 

terenie Piasków wyłączono wtedy wodę. Wszystkie urządzenia elektroniczne, które wpłynęły na 

działanie pomp, zawiesiły się. Basen jest w okresie gwarancji. Dlatego producent przyjechał i naprawił

to urządzenie. Zamontował dodatkową asekurację, w razie braku wody w obiegu. Na dzień dzisiejszy 

nie wiem czy basen jest czynny.
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Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Elżbieta Bazańska – Wolska- Basen działa. Do środy

miało być wszystko naprawione, także w piątek basen będzie czynny.

J. Wcisło- Czy w tym roku będzie organizowany kiermasz świąteczny dla Stowarzyszeń?

B. Zawiła- Jarmark Bożonarodzeniowy będzie organizowany nie na rynku a na placu im. Victora 

Viannay'a. Będzie 14 punktów. Jeśli będzie potrzeba dostarczymy nasze namioty. Robimy nabór na 

chętnych, którzy się będą wystawiali. Informacja była na facebooku i na stronie miasta. Jarmark ma 

się odbyć od 13 do 15 grudnia.

Ł. Wesołowski- Mam pytanie dotyczące basenu. Jak temat się zakończył odnośnie ponoszenia 

kosztów naprawy basenu przez szkołę?

B. Zawiła- Jeszcze się nie zakończył. Musimy dojść do tego kto był odpowiedzialny za zakręcenie wody

i nie powiadomił o tym szkoły. 

Ł. Wesołowski-Martwi mnie to by szkoła nie rezygnowała z innych potrzeb, na rzecz pokrycia kosztów 

na ten basen.

B. Zawiła- Takiego zagrożenia nie ma. 

Radny, Zbigniew Panek- Czemu producent nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej ?Czemu 

wcześniej nie zamontowali urządzeń chroniących basen przed takimi sytuacjami?

B. Zawiła- Były montowane urządzenia innego typu ale nie z myślą o takich sytuacjach.

Z. Panek- Ale tego typu sytuacje jak brak dopływu wody czy  prądu powinno się przewidzieć.

B. Zawiła- Na terenie basenu powinien być nadzorca  24 h/dobę. U nas nie ma takiej możliwości żeby 

pracownik szkolny, cały czas nadzorował basen. Niestety doszło do takiej awarii. Firma 

odpowiedzialna za ten basen ,zamontowała podwójne zabezpieczenie by taka sytuacja nie wystąpiła.

Projekt Nr  135
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 2020”
Wynik głosowania: 
Głosów „ZaZa”- 5
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania -5
Rozstrzygnięcie :  Rozstrzygnięcie :  pozytywnie zaopiniowano
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Projekt Nr 132
w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki na terenie Miasta Czeladź

J. Dyrka-Jest ustawa o opiece nad dzieckiem do lat 3. Daje możliwość dla gmin by wesprzeć je 

finansowo, przez dotację dla Żłobków. Niektóre gminy uczyniły to dawno temu, inne są na takim 

etapie jak my.

Dotację przyznawane są w różnych kwotach i zmierzają ku temu, by rodzic wnosił opłatę za dziecko w 

żłobku niepublicznym .Mimo że zwiększamy co roku ilość wolnych miejsc to jest ich trochę za mało.

A powstał na naszym terenie niepubliczny żłobek i działa od marca tego roku. Żłobek może przyjąć do 

20 dzieci. Opłata za pobyt tam dziecka wynosi 770 zł.

W tym roku żłobki niepubliczne pozyskiwały pomoc finansowa z ministerstwa, były to niewielkie 

kwoty ,ale zaniżały wysokość opłaty ,za miejsce ale bez wyżywienia.

W przyszłym roku taka pomoc nie będzie przyznawana a nasza dotacja miejska pomogła by te koszty 

były mniejsze.

Z. Panek- Co z dziećmi które chodzą do żłobka rzadko i niestety wstrzymują miejsce innym ?

J. Dyrka- Niestety takie sytuacje się zdarzają. Różnie wygląda frekwencja dzieci ,bywa tak że 

przewlekle chorują. Niektórym rodzicom ciężko się też rozstać ze swoimi pociechami. Pani Dyrektor 

próbuje temu zaradzić .Wprowadziła zasadę ,że kiedy dziecko permanentnie nie pojawia się w żłobku, 

nie jest obecne do 24 dni jest  skreślone. Rodzice znają regulamin żłobka  i są sytuacje kiedy 

przyprowadzają dziecko 24 ego dnia. Jeśli oboje rodziców pracuje i przyniosą zaświadczenie z pracy, to

Pani Dyrektor nie ma podstaw nie przyjąć takiego dziecka do żłobka.

Wynik głosowania: 
Głosów „ZaZa”- 5
Głosów „PrzeciwPrzeciw” -0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania - 5
Rozstrzygnięcie : Rozstrzygnięcie : pozytywnie zaopiniowano
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Przewodnicząca Komisji  Janina Wcisło  – wyczerpaliśmy porządek obrad  zamykam posiedzenie

komisji.

Przewodniczący Komisji
Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa

             Janina Wcisło  
Protokół  napisano: 04.11. 2019r.
Protokolant: Agata Nizioł
Protokół umieszczono w BIP, dnia  …………………………….
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