
    Protokół z posiedzenia komisji
Polityki Społecznej , Zdrowia i Bezpieczeństwa

z  24 września 2019 r.               

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

Tryb  zwołania: Komisja  zwołana  przez  Przewodniczącą  Rady  Miejskiej,  w  związku  z
skierowanymi do komisji uchwałami oraz planem pracy.
Temat pracy komisji: 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.
2. Informacja o programach profilaktycznych realizowanych w 2019 roku
3. Opiniowanie materiałów sesyjnych
4. Sprawy różne                             
Prowadzący obrady: Janina Wcisło - przewodnicząca komisji.
Porządek obrad:Czas trwania posiedzenia: 1:00(14:15 do 15:15)
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
Dyrektor Żłobka- Jolanta Barańska
Skarbnik- Bogusława Tanhojzer

Ustalenia i Rozstrzygni  ęcia:  

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt Nr 117  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt,  maksymalnej
opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim w
Czeladzi.

J.Wcisło-  Witam  wszystkich  na  posiedzeniu  komisji  Polityki  Społecznej,  Zdrowia  i
Bezpieczeństwa.  Witam  nową  panią  naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Polityki  Społecznej,  panią
kierownik,  panią  dyrektor  żłobka.  Dzisiaj  zajmujemy  się  tematem  Informacja  o  przebiegu
wykonania  budżetu  za  pierwsze  półrocze  2019  r.  Informacja  o  programach  profilaktycznych
realizowanych w 2019 roku. Mamy jedn projekt uchwały do zaopiniowania w sprawie ustalenia
opłaty  za  pobyt,  maksymalnej  opłaty  za  wyżywienie  dziecka  oraz  warunków  zwolnienia  od
ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi.  Proszę o wprowadzenie do tematu pierwszego
panią skarbnik.

Skarbnik-  jeśli  chodzi  o  sprawozdanie  półroczne  to  otrzymaliśmy  pozytywną  opinię  RIO  o
przedłożonym  sprawozdaniu,  nie  stwierdzono  żadnych  uwag.  Najbardziej  ogólne  kwoty  to
informacyjnie planowane dochody to 187 785 994,85zł , wykonano w wysokości 86 250 674,81zł ,
co stanowiło 45,93 % planu, subwencje z budżetu państwa wpłynęło 10 422 820 co stanowiło 60%
wykonana, dotacje celowe z budżetu państwa do budżetu 12 732 758,77 zł wpłynęło co stanowiło



53,63%. To największe źródła ,  łącznie 86 000000 zrealizowano co stanowiło 45% planu.  Taki
idealny wskaźnik to 50% wynika to z tego, że nie wpływały środki unijne, jeśli chodzi o przychody
to wyemitowaliśmy papiery wartościowe na kwotę 7 000 000 zł.  Wprowadzono kwotę wolnych
środków 5 000 000 zł. Wykonanie wydatków wykonano 63 000 000 zł  co stanowiło 32 % planu, na
to wpływ ma wydatki majątkowe, wydatki bieżąco zrealizowano na kwotę 59 000 000 zł , wydatki
majątkowe zrealizowano na kwotę prawie 4 000 000 co stanowiło 5,34% planu. Rozchody spłaty 1
660 000 zł . Inne istotne wskaźniki na półrocze to zakończyło się nadwyżką operacyjna, pomimo,
że mamy zaplanowany deficyt, wykonanie na półrocze to 2  000 000 zł nadwyżki. Jeśli o istotny
element to sprzedaż mienia 76% wykonano, 18 000 000 zł. 

J.Wcisło- wczoraj było na komisji edukacji, że braknie nam pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli

Skarbnik-  deficyt  dotyczy  planu  budżetu,  jeśli  będą  takie  decyzje,  zwiększyły  się  planowany
deficyt operacyjny, jeśli chodzi o faktyczne wykonanie to na półrocze mamy dodatnie wykonanie

Z.Panek- mogłaby pani wytłumaczyć  RIO napisało, że należności wymagalne to 17 000 000 zł, a
na koniec 2 kwartału były większe , mogłaby pani uzasadnić dlaczego tak to wyszło?

Skarbnik- należności wymagane to termin, których płatność już upłynęła, to należności Mopsu od
dłużników alimentacyjnych, w tej chwili jest to kwota 7 300 000 zł, również z tytułu należności i
opłat. To co możemy to robimy, kierujemy sprawy do urzędów skarbowych, do komorników. Mamy
obowiązek  naliczania  odsetek  od  zaległości.  Jest  kilku  większych  podatników,  gdzie  mamy
dłużników typu porcelana,  wiszą nam w księgach i  nic  z  tym nie  możemy ruszyć  dopóki  jest
postępowanie upadłościowe, po starym Zbk mamy ok 3 000 000 zł zaległości. Ludzie niektórzy
dobrowolnie spłacają . My możemy przygotować dokumentacje i wysłać do organu nadzorczego. 

J.Dyrka- przez okres 3  miesięcy odbywała się kontrola NIKu w Mopsie pod katem zaległości, w
większości miast to są milionie kwot zaległości alimentacyjnych, powstał protokół z tej kontroli.
Nasz ośrodek wprowadził procedury, które są wzorcowe. Dłużnicy alimentacyjni robią wszystko
żeby nie płacić alimentów, większość z dłużników trafia do więzienia ponieważ maja zobowiązania
wobec państwa.

Skarbnik- jeden podatnik zalega nam bardzo dużą kwotę pieniężną, próbowaliśmy zrobić licytacje
nieruchomości, ale ma milionowe kwoty alimentacyjne.

J.Wcisło- dziękuje bardzo

Ł.Wesołowski- jak długo te alimenty wiszą?

J.Dyrka- nie ma przedawnień, do końca życia wiszą

J.Wcisło- formacja o programach profilaktycznych. 

J.Dyrka- przedstawiliśmy  państwu w  pigułce  co  działo  się  ze  strony  gminy,  realizowane  były
programy profilaktyczne przez placówki  oświatowe, wszystkie z tych programów wpisują się w
nasze gminne programy, które są kilkuletnie bądź roczne. Nasz program profilaktyki alkoholowej.

Programy profilaktyczne przez nas to na przykład Program kreatywna piaskownica gdzie 25 dzieci
uczących się korzysta z rożnych form wsparcia, zajęcia sportowe, wszystkie te dzieci wywodzą się
z rodzin dysfunkcyjnych czyli gdzie występuje problem alkoholu, przemoc bądź połączone alkohol
z  przemocą.  Dziś  mam  za  sobą  rozmowę  z  panią  dyrektor  Mopsu  gdzie  osoby,  które  maja



styczność z taką przemocą wypala te osoby zawodowo. Ta piaskownica pozwala im to zapewnić-
kreatywna  piaskownica.  Będzie  realizowany  projekt  unijny  w  warsztatach  eklektycznych,  jest
potrzeba w tym zakresie. Są zapewnione ferie i wakacje. Kolonie profilaktyczne 

Ł.Wesołowski- jakie podejmujemy działania żeby temu zapobiegać? 

J.Dyrka- coraz więcej środowisk gdzie pewne sygnały wzbudzają niepokój, albo informują mops
albo procedura niebieskiej karty. Niestety statystyk się z tymi pracownikami, najmniej sygnałów
wpłynęło z jednostek zdrowia. To jest pewna procedura i nie każdy chce się angażować. Niebieska
karta powoduje ze jest zespól , przedstawiciel policji, przedstawiciel szkoły, niestety bardzo rzadko
najmniej zgłoszeń to płynął od służby zdrowia. Jeśli chodzi o inne środowiska to coraz więcej jest
przemocy na tle seksualnym. Dotyczy to dzieci, bardzo często temu towarzyszy alkohol .

Ł.Wesołowski- pokazuje to 2 rzeczy, że niebieska karta nie jest doskonalą formułą

J.Dyrka- pokutuje w nas doświadczenie, że nie widzę, nie słyszę. Coraz jest więcej osoby które
zgłaszają przypadki patologii

J.Ptaś- ludzie się boja tego, nie wiedzą, że mogą zgłosić taki sygnał nie przedstawiając się 

J.Dyrka- bardzo rożnie bywa, być może to, że jest więcej kart to wynika, że więcej osób reaguje i
zgłasza.  Są procedury,  które trwają dłużej  lub krócej.  Kolonie profilaktyczne organizowane dla
dzieci z trudnych rodzin, brak środków finansowych, uzależnienia. Dzieci były przez 2 tygodnie na
koloniach. Pani dyrektor się zastanawia czy w przyszłym roku będą organizowane ze względu na
połączenie edukacji i terapii na takich koloniach. Teraz większość rodziców jest stać na kolonie dla
własnych dzieci.

B.Strzelecka- rodzice sami powinni zabezpieczyć dzieciom wakacje, ponieważ maja 500+. Jeśli
dostają pieniądze to niech im na to przeznaczają. Uważam żeby zrezygnować z tych kolonii. 

Ł.Wesołowski- zgadzam się z panią Radną, ale jeżeli występuje problem alkoholu w rodzinie to
taka osoba przeznaczy wszystko na alkohol, nie na kolonie dla dzieci.

B.Strzelecka- kiedy pracowałam w szkole, były duże pieniądze przeznaczone dla rodzin, później
dzieci przyszły po świętach niedomyte, niedożywione, jestem z  tamtych czasów, zrezygnowano z
dawania. My się nie zgodziliśmy jako nauczyciel, żeby szkoły przejęły, żeby Mierzyc, ważyć dzieci.
My wyraziliśmy protest i został przyjęty Jednostronne działanie tylko dawanie to nie jest dobre. Tak
samo rodzic powinien kontrolować co dziecku daje. 

Ł.Wesołowski- czy my mamy jakieś środki aby kontrolować na co rodziny patologiczne wydają
500+?

J.Dyrka-  dzisiaj  500+ dostaje  każda rodzina w której  jest  dziecko,  klienci  MOPS tam pracuje
pracownik socjalny, bywa w takich rodzinach, ma prawo wnioskować o zmianę świadczenia. Kiedy
było wykazane marnotrawienie, to pomoc rzeczowa. Kilka przypadków było takich. Rodziny, które
korzystają z pomocy społecznej to . Wizyty są poprzedzone, dom jest posprzątany, ludzie trzymają
się na nogach, nie sztuką dziecko jest wyrwać z rodziny, jest asystent rodziny, w wielu rzeczach
wyręcza się ta rodzinę. Działam w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych to kilka
osób  do  niej  trafia.  Większość  niestety  wraca.  Ścieżka  kończy  się  w  sadzie.  Ktoś  dostaje  o
postanowieniu  leczenia  działa  to  przez  2  lata,  sad  nie  kieruje  tej  osoby,  nie  wyraża  zgody  ,



niektórzy się wyspecjalizowani żeby sobie z tym poradzić. Jest coraz więcej pań, które wiedzą jak
sobie poradzić z panem , który nadużywa alkoholu i stosuje przemoc. Jest coraz więcej sytuacji,
kiedy to te osoby zgłaszają. 

Z.Panek- wczoraj była komisja Edukacji i było grono pedagogiczne i jedna pani oświadczyła, że
dzieci odurzają się gazem z zapalniczek. Jak w takiej sytuacji postępować?

J.Dyrka-  nie  jestem  terapeutą,  trzeba  się  zastanowić  czy  to  jest  uzależnienie?  Nasi
funkcjonariusze  nie  nadążają  za  pomysłowością  naszych  dzieci.  Mamy  taki  sam  problem   z
psychotropami. Na pewno pedagog powinien skonsultować to z terapeutą od uzależnień.

Z.Panek- ile mamy globalnie w Czeladzi rodzin, które pobierają 500+ i ile patologicznych?

J.Dyrka- nie  mam  takich  informacji.  Licząc  w  tej  chwili  mamy  kilkunastych  pracowników
socjalnych,  tworzy się statystki  z tytułu uzależnień,  ubóstwa i  operujemy tylko liczbami.  To się
zmienia, trudno jest powiedzieć ile to jest rodzin, ponieważ jak mamy pana z panią z  konkubinem i
jest dziecko  to nie jest to traktowane jako rodzina.

Z.Panek- ile jest rodzin żyjących na granicy ubóstwa?

J.Dyrka- ubóstwo nie jest  patologią. Czasami rodzina staje się uboga przez alkohol.

Ł.Wesołowski-  wystarczy iść do pracy tylko trzeba chcieć. Mieszkam w miejscu gdzie jest dużo
patologii, ludzie staja całymi dniami na ulicy bo im się nie chce pracować.

J.Dyrka- problemy społeczne zawsze były w środowisku, teraz mamy inne problemy niż 4 lata
temu. Bezrobocie jest teraz bardzo mało. 

B.Strzelecka- są takie instrumenty prawne, które blokują prace pracowników

J.Dyrka- jeżeli osoba nie jest klientem MOPsu to może pracownik socjalny nie być wpuszczony do
domu. Dużo zachowań patologicznych jest w takich środowiskach gdzie się pije kulturalnie. Na
kilkanaście  osób  uważa,  że  piwo  nie  jest  alkoholem.  A picie  jedno  piwa  dziennie  to  już  jest
alkoholizm.

J.Wcisło- mam pytanie odnośnie kreatywnej piaskownicy, czy 25 dzieci bo tylko może tyle być?bo
nie ma więcej parowników, miejsca?Czy na nowym miejscu może być większa liczba dzieci?

J.Dyrka- będzie porównywalna bo na tyle nas stać lokalowo, musi być też odpowiednia liczba
opiekunów,  bywało  też  mniej  dzieci.  Teraz  mamy  komplet,  niektóre  dzieci  odchodzą,  inne
przychodzą. Mamy drugą świetlice przy ul.11 Listopada prowadzona przez powiat i tam jest 24
dzieci  i  podobne  zajęcia  prowadzone.  Nieobozowa  akcja  letnia  trwa  cały  miesiąc,  270  dzieci
korzysta bo na to pozwala przestrzeń i możliwość kadrowa, nie wszyscy są zainteresowani żeby
tak spędzać wakacje. 

J.Wcisło- przechodzimy do projektu nr 117 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty
za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia od ponoszenia
opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi. Proszę o wprowadzenie panią dyrektor żłobka.



J.Barańska- witam serdecznie, Zauważamy, że zmienia się wszystko z dnia na  dzień. W żłobku
za wyżywienie jest kwota 6,5 zł dziennie, natomiast o kwestie opłaty stałej na dzień dzisiejszy jest
to kwota 90 zł i jest niezmienna. Rodzic jest zobowiązany do zapłaty bez względu czy dziecko
chodzi czy nie. Rodzic ma prawo do godz. 8;30 zgłosić o nieobecności dziecka i nie jest naliczana
oplata za wyżywienie. Mamy takich rodziców, którzy zapisują dziecko, natomiast od września do
czerwca dziecko było 8 razy. Rodzicom jest tak wygodnie, ponieważ nie są to wysokie kwoty, w
naszym regulaminie jest zapis, że jeżeli do 25 dni nie zgłosi o nieobecności dziecka  to można
dziecko wypisać, na dzień dzisiejszy na liście oczekujących dzieci mamy z rocznika 2017 19 kart, z
2018 30 kart,  z 2019 już mamy 28 kart,  w sumie 77 kart  na liście oczekujących.  Inni rodzice
blokują.

Z.Panek- ile jest tych co blokują?

J.Barańska- ok 10 rodziców. Przychodzą rodzice, gdzie mamy plączą, żeby przyjąć dziecko do
żłobka. Rozumiem dzisiejsze babcie, które pracują. Przyszedł tata, który powiedział wprost,  że
jesteśmy od wychowania  dzieci  .  Rodzice  płacą teraz 90 zł.  Dziecko ma prawo przebywać w
żłobku do 10 godzin. Dzieci tak przebywają, przychodzą rodzice i pytają czy nie będziemy robić
dyżurów w weekend. My pracujemy cały rok, nie mamy wakacji, ferii. Przychodzą panie  do pracy i
po jednym dniu rezygnują. My ponosimy koszty szkolenia, ubrania.

J.Wcisło- ta kwota stała nie była zmieniana od 2011 roku

Ł.Wesołowski- ile jest miejsc obecnie w żłobku?

J.Barańska- obecnie 116 miejsc

Ł.Wesołowski- nie dziwie się, że jest tylu chętnych, bo jest tam duża jakość. 

J.Dyrka- wzrost cen nie jest z księżyca. Dzisiaj mamy minimalne wynagrodzenie 2250  zł brutto,
wzrasta cena wody, prądu, śmieci.

J.Wcisło- przystępujemy do głosowania Projektu Nr  117  w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia
od ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi.

Głosowanie:

za- 6

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:6

Opinia pozytywna.



Ł.Wesołowski-  mam  pytanie.  Mam  obawy,  ze  nie  wyleczymy  problemu,  jeżeli  ten  rodzin
przyprowadza dziecko raz na 25 dni to 180 zł to nie będzie dla niego problemu

J.Barańska- my jesteśmy po to aby rodzicom pomagać, takie dziecko, które nie chodzi to dziecko
jest zagubione. Postanowiłam stworzyć grupy integracyjną, gdzie będą w grupie dzieci starsze i
młodsze. Rodzic, który nie przyprowadza może zda sobie sprawę żeby dziecko skorzystało 

B.Strzelecka- mam pytanie czy nie można zmienić tego w statucie?

Ł.Wesołowski- jeżeli widać, że rodzic to robi złośliwe, to może to zmienić 

J.Dyrka-  jest ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 i nie można zmienić w statucie jak państwo
sobie życzycie, jest kwestia zastępstwa ,  inaczej mówiąc, że długotrwała nieobecność jednego
dziecka to zastępstwo innego dziecka. 

J.Wcisło- Dziękuje za materiał. Sprawy rożne. Dziękuje. Zamykam posiedzenie komisji.

Protokołowała     Przewodnicząca

Janina Wcisło

Milena Kubasik- Janicka               

Data napisania protokołu :25.09.2019

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


