
    Protokół z posiedzenia komisji
Polityki Społecznej , Zdrowia i Bezpieczeństwa

z  10 grudnia 2019 r.               

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

Tryb  zwołania: Komisja  zwołana  przez  Przewodniczącą  Rady  Miejskiej,  w  związku  z
skierowanymi do komisji uchwałami oraz planem pracy.
Temat pracy komisji: 1. Plan pracy Komisji na 2020 rok
Prowadzący obrady: Janina Wcisło - przewodnicząca komisji.
Porządek obrad:Czas trwania posiedzenia: 0:25 (14:15 do 14:40)
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

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt  Nr  169   w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie  Sosnowiec  na  działania
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem
alkoholowym z terenu  Miasta Czeladź w 2020 roku.

Projekt Nr 170  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej   w Czeladzi  w ramach  funkcjonowania  Poradni  Terapii  Uzależnienia  od  Alkoholu
i Współuzależnienia w 2020 roku

Projekt  Nr  168 przyjęcia  ramowego  planu  pracy  Komisji  Polityki  Społecznej  Zdrowia
i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok.

J.Wcisło-  Witam  wszystkich  na  posiedzeniu  komisji  Polityki  Społecznej,  Zdrowia  i
Bezpieczeństwa. Dzisiaj zajmujemy się planem pracy na rok 2020,materiały sesyjne. Zacznijmy od
planu  pracy,  prośba  od  pani  Basi  została  uwzględniona.  Pierwsze  2  komisje  będą  komisjami
wyjazdowymi.

J.Wcisło- przystępujemy do głosowania Projektu Nr  168 przyjęcia ramowego planu pracy Komisji
Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok.



Głosowanie:

za-6

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:6

Opinia pozytywna.

J.Wcisło- projekt Nr 169  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na działania
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem
alkoholowym z terenu  Miasta Czeladź w 2020 roku. Proszę panią Jolę Dyrkę.

J.Dyrka- każdego roku o tej porze państwo decydujecie czy wspierać będziemy izbę wytrzeźwień
w Sosnowcu, gdzie są dowożone osoby z Czeladzi, poza tym to co izba świadczy nic nie będzie
się zmieniało oprócz kwoty teraz było 110 000 zł, w tym roku będzie 50 000 zł, uczestniczymy w
różnych spotkaniach chcemy wynegocjować dobre warunki, jutro jedziemy do izby wytrzeźwień.
Nie będzie to takie oczywiste, chodzi o to żeby osoby, które maja problemy z alkoholem były w
miejscu gdzie będzie lekarz i opieka a nie tylko miejsce do wytrzeźwienia.

Ł.Wesołowski- jeśli dotacja była 100 000 zł a teraz połowa tej kwoty to czy Sosnowiec może nam
odmówić?

J.Dyrka- w naszym wypadku jest to dotacja, nie płacimy za każdą osobę, miasto Czeladź kiedyś
tak to regulowało, ale 3 lata temu pan wojewoda uznał za niezgodne z prawem żeby tak płacić
wprost, możemy to robić w formie dotacji, na bazie lat poprzednich przyjęliśmy taką średnią, w
2018 roku trafiło 427 osób z Czeladzi, w 2019 na koniec listopada jest 576 osób. Sylwester nas
interesował i w noc był tylko jeden pan w roku ubiegłym więcej dzieje się na początku roku i w
okresie wakacyjnym.

Ł.Wesołowski- jeśli płacimy za usługi, ilość osób wzrasta i czy Sosnowiec może powiedzieć ze
jeśli wzrasta ilość osób a zmniejsza się dotacja to nie jest zainteresowany?

J.Dyrka- są miasta, które w ogóle nie finansują izby, osoby nietrzeźwe nie są przyjmowane na
izbie i zostają w szpitalu 

Ł.Wesołowski- rozumiem, że to jest nas plus, że dajemy tą dotacje

J.Dyrka-  o tym czy osoba zostaje w szpitalu  decyduje lekarz, jeśli alkohol to główny problem to
zostaje na izbie, stąd nasze rozmowy, które są w tym systemie, niczego nie możemy wymusić.

Ł.Wesołowski- dziękuje za wyjaśnienie



J.Wcisło-  Przystępujemy  do  głosowania  Projektu   Nr  169   w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej Gminie Sosnowiec na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym z terenu  Miasta Czeladź w 2020 roku. 

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:6

Opinia pozytywna.

J.Wcisło- Projekt Nr 170 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej  w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w 2020 roku

J.Dyrka- uchwala finansowa, korzystamy z usług poradni, fakt jest taki, że ta poradnia ma zawarty
kontrakt z nfz ,natomiast fundusze są zbyt małe aby wszystkich zaopatrzyć. W ramach tego są
udzielne  konsultacje  indywidualne  i  grupowe,  psychoterapia,  w  żadnej  przychodni  tak
kompleksowo  nie  mamy.  Z  tej  udzielonej  dotacji  płacimy  wynagrodzenia  osób,  które  poza
kontraktem dają takie usługi. Za 2018 rok zostało udzielonych 704 porady czyli konsultacje, są też
sytuacje gdzie rejonowy sąd orzeka o leczeniu odwykowym i tez ta terapia jest z tych środków 

J.Wcisło- to jest kwota 80.000 zł i to jest wystarczające?

J.Dyrka- to jest kwota wyższa niż rok temu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia specjalistów, w
związku  ze  wzrostem  wynagrodzeń  zwiększyliśmy  kwotę.  Nawiązując  do  izby  wytrzeźwień
analizowaliśmy czy nie połączyć tego wraz z noclegiem, okazuje się, że tych jednostek jest tak
niewiele, Bytom nie jest w stanie przyjąć kolejnych miast, bardzo cieszymy się, że mamy gdzie
skierować te osoby.

Z.Panek- jakie są efekty?

J.Dyrka- ok 50% osób, które zostały przyjęte utrzymywały pół roku abstynencje, taka osoba jest
pod opieką szpitalną,  jeśli  osoby chcą uczestniczyć  dłużej  to  jak  najbardziej  mogą,  natomiast
później  trafiają  do  kluby  AA  albo  do  alkoholu.  Alkoholizm  jest  chorobą,  statystka  nie  jest
rozpowszechniania

Z.Panek- w takim razie część tych pieniędzy idzie na marne

J.Dyrka- patrząc z tego punktu to jak najbardziej, część osób utrzymują abstynencje, pół roku jest
dobre  na  uporządkowanie  swojego  życia,  zamknięte  leczenie  są  prowadzone  świetnie,  oosby
wracają w to samo środowisko i zaczyna się od nowa to samo



Z.Panek- część się odzyskuje 

J.Dyrka- ta choroba degraduje całą rodzinę, przez pół roku odbudowują się relacje 

J.Wcisło- Przystępujemy do głosowania Projektu Nr 170 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni
Terapii Uzależnienia od Alkoholu  i Współuzależnienia w 2020 roku

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:6

Opinia pozytywna.

J.Wcisło- Dziękuje za materiał. Sprawy rożne. Proszę panią Barbarę Strzelecką.

B.Strzelecka- skierowaliśmy wniosek z panią I. Owczarz w sprawie utworzenia dziennego domu
opieki . Odczytanie wniosku oraz odpowiedzi. Za rok znowu ponowimy ten wniosek bo jest taka
potrzeba, bo to chodzi głównie o rodziny tych osób straszych.

J.Ptaś- kto takich seniorów by przewoził do domu opieki?

B.Strzelecka- miasto

J.Wcisło- w lutym mamy taką tematykę, proponuje wrócić do tego tematu wtedy.

B.Strzelecka- chciałam komisje  poinformować o tym wniosku bo jest  to  związane z tematyką
komisji. 

J.Ptaś-  też  złożyłam  interpelacje,  żeby  wprowadzić  Kopery  życia  dla  seniorów   i  uzyskałam
odpowiedź, że będą dostępne od 2020.

J.Dyrka- urząd wojewódzki dysponuje takimi kartami życia

J.Wcisło- Dziękuje. Zamykam posiedzenie komisji.



Protokołowała     Przewodnicząca

Janina Wcisło

Milena Kubasik- Janicka               

Data napisania protokołu :11.12.2019

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


