
    Protokół z posiedzenia komisji
Polityki Społecznej , Zdrowia i Bezpieczeństwa

z  26 listopada 2019 r.               

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

Tryb  zwołania: Komisja  zwołana  przez  Przewodniczącą  Rady  Miejskiej,  w  związku  z
skierowanymi do komisji uchwałami oraz planem pracy.
Temat pracy komisji: 1. Projekt budżet na 2020 rok
3. Opiniowanie materiałów sesyjnych
4. Sprawy różne                             
Prowadzący obrady: Janina Wcisło - przewodnicząca komisji.
Porządek obrad:Czas trwania posiedzenia: 0:30(14:15 do 14:45)
Frekwencja Radnych:
Łukasz Wesołowski
Zbigniew Panek
Beata Marcinkowska
Barbara Strzelecka
Jolanta Ptaś

Pozostali Obecni:
Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki społecznej- Elżbieta Bazańska- Wolska
Kierownik Referatu Polityki Społecznej- Jolanta Dyrka
Skarbnik- Bogusława Tanhojzer
Z-ca Dyrektora MOPS- Krzysztof Leśniak

Ustalenia i Rozstrzygni  ęcia:  

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt Nr 153  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w
ośrodkach wsparcia- schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Projekt Nr 154 w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia- schroniskach dla osób bezdomnych

Projekt Nr 157 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Czeladź na rok 2020”

Projekt w sprawie projektu budżetu miasta Czeladź na rok 2020

J.Wcisło-  Witam  wszystkich  na  posiedzeniu  komisji  Polityki  Społecznej,  Zdrowia  i
Bezpieczeństwa. Witam  panią naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej, panią kierownik.
Dzisiaj  zajmujemy  się  tematem  projekt  budżetu  na  2020  rok. Mamy  3  projekty  uchwały  do
zaopiniowania  w  sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w
ośrodkach wsparcia- schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,  Projekt Nr
154 w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia- schroniskach dla osób bezdomnych,  Projekt Nr 157 w sprawie przyjęcia „ Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź na rok 2020”,



Proszę o wprowadzenie do tematu pierwszego panią skarbnik. Częściowo pytania były zadawane
na wczorajszej Komisji Edukacji.

Skarbnik-  Dochody budżetu gminy proponowane są w łącznej kwocie 182 844 432,28 zł z czego
bieżących dochodów 141 272 299,27 zł i dochody majątkowe w kwocie 41 572 133,01 zł. Wydatki
budżetu to łączna kwota 189 838 390,27 zł , dzielą się na wydatki bieżące w kwocie 141 272
299,27  zł  oraz  wydatki  majątkowe w kwocie  48  566  091,00  zł.  Różnica  między  dochodami  i
wydatkami budżetu wynosi 6 993 957,99 zł ,  stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie
przychodami z emisji obligacji. Przychody z emisji obligacji planuje się ustalić na kwotę 10 000 000
zł natomiast rozchody wynikające z konieczności spłat zaciągniętych zobowiązań na kwotę 3 006
042,01 zł. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w wysokości 10 000 000 zł .
Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku w wysokości 2 000 000 zł
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Taka kwota jest ustala co roku. W ostatnich 3
latach może zdarzył się jeden dzień kiedy korzystaliśmy z takiego deficytu. Tworzy się rezerwy
ogólne w wysokości 1 311 595,00 zł. Jedna z rezerw ogólnych jest rezerwa celowa na zadania w
ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 711 595,00 zł. Dodatkowo tworzy się obligatoryjnie
rezerwę  celową  budżetu  na  Zarządzanie  kryzysowe  w  kwocie  480  500,00  zł.  Ta  kwota  jest
stosunkowo wyższa niż w poprzednim roku, ale to jest konkretny wzór aby wyliczyć ile minimalnie
musimy zabezpieczyć na ten kryzys. W związku z tym rezerwa pana Burmistrza spadła do kwoty
119 500 zł. Dochody i wydatki budżetu obejmują również zadania wynikające z ustaw tj. program
profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, z tego tytułu spodziewane wpływy to 800
000 zł. Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7 388
270,00  zł  natomiast  wydatki   na  pokrycie  kosztów  funkcjonowania  systemu  gospodarowania
odpadami komunalnymi w wysokości 7 425 270,00 zł.  Dochody z tytułu kar za korzystanie ze
środowiska w wysokości 77 500,00 zł oraz wydatki związane z realizacja zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 407 500,00 zł. Dodatkowo budżet zawiera dochody i
wydatki związane z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami i jest to kwota 36 170 126,00 zł. Znaczący wzrost tej kwoty co roku ma wpływ
zadania 500+. Na początku tego roku kwota z tego tytułu ustalona była w wysokości 11 930 000 to
w przyszłym roku jest to kwota 26 600 000 zł.

Z.Panek- jakie są dochody z CITu?

Skarbnik- na przyszły rok jest planowana kwota 1 700 000 zł, w tym roku jest to kwota 1 800 000
zł faktyczny wpływ na dzień 30.10 to jest kwota 1 300 000 zł

J.Wcisło-  czy  są  pytania?Przystępujemy  do  głosowania Projektu  w  sprawie  projektu
budżetu miasta Czeladź na rok 2020

Głosowanie:

za-5

Przeciw-0

Wstrz-1

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:6



Opinia pozytywna.

J.Wcisło-  Projekt Nr 153  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia- schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

K.Leśniak- w roku obecnym obowiązuje uchwała, natomiast nastąpiła zmiana ustawy o pomocy
społecznej,  jeżeli  dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby
samotnie gospodarującej ub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla
osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może
być wyższa niż 50% tego dochodu. Nastąpiła zmiana całej tabeli odpłatności, w związku z tym
wnioskujemy o zmianę uchwały na rok następny

J.Wcisło- czy Państwo macie pytania do Pana?

Z.Panek- jakie było kryterium dochodowe?

K.Leśniak- było 701 zł dla osób samotnych i to się nie zmieniło, dotychczas pobyt był bezpłatny 

Ł.Wesołowski- 30% to jest za miesiąc?

K.Leśniak-30% dochodów, przykładowo jeżeli ktoś ma 100 zł to zapłaci 30 zł to jest za miesiąc,
proporcjonalnie za każdy dzień

J.Wcisło-  Przystępujemy do głosowania  Projektu Nr 153  w sprawie  ustalenia  szczegółowych
zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia-  schroniskach  dla  osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Głosowanie:

za-6

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:

Opinia pozytywna.

Ł.Wesołowski- dlaczego  państwo  chce  pobierać  pieniądze  od  ludzi  jak  maja  np.  700  zł  na
miesiąc, jak ktoś może się za to utrzymać?

K.Leśniak- wynika to z analizy, które były robione przez ministerstwo, koszt pobytu w schronisku
zwykłym jest 750 zł a przypadku schroniska z usługami opiekuńczymi to jest koszt 3000 zł i pobyt
w tym schronisku zapewnia wszystkie opłaty czyli  mamy pobyt, wyżywienie 3 razy dziennie, w
związku z powyższym osoba taka była praktycznie zwolniona, w ramach współodpowiedzialności



za swój los ustawodawca doszedł do wniosku, że osoby te  powinny partycypować, nie na tyle aby
te obciążenie przekraczało ich możliwości 

Ł.Wesołowski- ja myślałem, że płaci tylko za nocleg a oprócz tego musi się jeszcze wyżywić za to
dobrze, że dopytałem bo jest to teraz zrozumiale

K.Leśniak- te 700 zł zostawało na inne wydatki, po drugie może korzystać jeszcze z rożnych form
wsparcia

B.Strzelecka- to tak jak w DPSie

K.Leśniak- w DPSie jest 70% odpłatności 

J.Wisło- co z osobami, które nie wykazują żadnych dochodów?

K.Leśniak-  nie ma wtedy możliwości pobrać środków, natomiast każdy dochód będzie wymagał
jakiejś wpłaty 

J.Wcisło-  przystępujemy do głosowania  Projektu Nr 154  w sprawie  ustalenia szczegółowych
zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia-  schroniskach  dla  osób
bezdomnych

Głosowanie:

za-6

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:6

Opinia pozytywna.

J.Wcisło-  Projekt Nr 157 w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź na rok 2020”

J.Dyrka- zgodnie z ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy
samorząd zobligowany jest aby taki program uchwalić. Obejmuje on 7 zadań pod tymi zadaniami
kryją  się  poszczególne  zadania,  które  finansowane  są  ze  środków ze  sprzedaży  alkoholu,  w
pierwszej  części  tego  programu  nadmienia  o  pewnych  zjawiskach  jak  problem  spożywania
alkoholu przedstawia się w mieście Czeladź i wróciłam do roku poprzedniego, dobrze nie jest, ale
gorzej  też  nie,  spożywamy tyle  samo ile  spożywaliśmy,  pijemy  coraz  więcej  piwa,  przeciętnie
człowiek wypija o 2 litry piwa więcej. Szereg osób uważa, że piwo to nie jest alkohol. W programie
wskazujemy  realizatora,  gminna  komisja  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  ma  do
czynienia  z  osobami,  które  są  zgłaszane  przez  różne  instytucje,  działa  punkt  informacyjno-
konsultacyjny na ul. Szpitalnej 5b, mamy psychologa, prawnika, specjalistę w zakresie narkomani,
codziennie  popołudniu  te  osoby  przyjmują.  Zainteresowanie  w  tym  punkcie  nie  spada.



Zapotrzebowanie jest duże szczególnie na psychologa i radcę prawnego. Mamy też punkt porad
prawnych  darmowy przez  starostwo  przy  ul.  Szpitalnej  za  szkoła  specjalną  .  MOPS realizuje
szereg działań dla grup które wpisują się w program, uczestniczą w tym organizacje pozarządowe,
jest  również  pula  pieniędzy  na konkursy,  włączony jest  tez  komisariat  Policji.  Rolą  gminy  jest
zwiększanie  poprzez  dotacje  wspieramy  poradnie  terapii  uzależnień,  mamy  stowarzyszenia
abstynenckie,  zakup  czasopism,  materiały  edukacyjne,  udział  w  konferencjach.  Najczęściej
odbiorcą są środowiska szkolne. Działaniami obejmujemy rodzinę, gdzie występują problemy tj.
przemocy, alkohol.  Finansowo są wspierane świetlica PCP ul.11 Listopada, mieliśmy kreatywną
piaskownicę, teraz dzienny ośrodek wsparcia, działania świetlic (profilaktyka, odrabiane zaległości,
praca nad emocjami), z tego też finansujemy szkolenia. Zadanie 3 tego programu wdrożenia w
szkołach  programów  profilaktycznych.  (  obejmują  każdą  grupę  szkolną).  Dożywianie  dzieci
również,  dofinansujemy  zatrudnienie  pracowników  Mops,  którzy  realizują  te  zadania.
Organizowane są festyn , gdzie tematyka jest profilaktyka alkoholowa. Na terenie Czeladzi nie ma
organizacji, które 

J.Wcislo- czy są pytania? PIK organizują pomoc, doposażenie punktów w jaki sposób?

J.Dyrka- materiały biurowe, meble i wynagrodzenia dla specjalistów

J.Wcisło- wyjazdy na kolonie, czy w tym roku była grupa?

K.Leśniak-- było 40 dzieci  w górach  

J.Wcisło- jak to wygląda na koloniach z taką grupą?

K.Leśniak--  jest  specjalny  program  profilaktyczny,  oprócz  wypoczynku,  problemy  zawsze  się
znajdą, ale nie były znaczące

J.Wcisło-czy w tym roku też jest planowany taki wyjazd?

K.Leśniak-- w tym roku nie

J.Dyrka- trudno jest znaleźć takie biuro, które by to zorganizowało  w taki sposób aby oprócz
wypoczynku był program profilaktyczny, nieobozowa akcja zima i akcja harcerska to też z tego
programu jest realizowana

J.Ptaś- w zimie będzie mniej dzieci?

J.Dyrka- absolutnie nie będzie tylko samo

E.Bazańska-  Wolska-miejsc  jest  tyle  samo,  ale  miejsca  są  dopasowane  proporcjonalne  do
wielkości szkoły 

J.Dyrka-  cieszą się dużą popularnością szczególnie nieobozowa akcja letnia. Mieścimy tylko tyle
drużyn ze względu na  przepisy, zawsze są akcje kontrolowane np. przez  sanepid. 

Z.Panek- mamy takie ośrodki i pani powiedziała, że na to jest 150 000 zł

J.Dyrka-  150  000  zł  mamy  na  dotacje  dla  organizacji  pozarządowych,  które  powstały  od
uzależnienia od alkoholu, natomiast ośrodki wsparcia to są ośrodki gdzie przebywają dzieci przez



kilka godzin dziennie i tam są realizowane różne programy,  gdzie np. odrabiają lekcje, coś się
dzieje w rodzinie na skutek uzależnienia np. alkohol, przemoc

J.Wcisło-  Przystępujemy  do  głosowania   Projektu  Nr  157 w  sprawie  przyjęcia  „  Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź na rok 2020”

Głosowanie:

za-6

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:6

Opinia pozytywna.

J.Wcisło- Dziękuje pani Joli za przygotowanie propozycji tematów do prac komisji na rok 2020,
panu Łukaszowi. W przyszłym roku będą 2 komisje objazdowe. Sprawy rożne. Dziękuje. Zamykam
posiedzenie komisji.

Protokołowała     Przewodnicząca

Janina Wcisło

Milena Kubasik- Janicka               

Data napisania protokołu :27.11.2019

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


