
    Protokół z posiedzenia komisji
Polityki Społecznej , Zdrowia i Bezpieczeństwa

z  16 lutego 2021 r.               

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

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej,  w związku z  planem
pracy komisji.
Temat pracy komisji: 
1. Działania podejmowane dla seniorów w okresie pandemii COVID-19.
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.
Prowadzący obrady zdalne: Janina Wcisło - przewodnicząca komisji.
Czas trwania posiedzenia: 0:40(14:15 do 14:55)
Frekwencja Radnych:
Zbigniew Panek
Beata Marcinkowska
Łukasz Wesołowski
Jolanta Ptaś

Nieobecni:
Barbara Strzelecka

Pozostali Obecni:                                                 
Burmistrz ds. społecznych- Beata Zawiła
Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej-Elżbieta Bazańska-Wolska
Kierownik Wydziału Polityki Społecznej- Justyna Lisowska
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich- Agnieszka Pokorny
Dyrektor MBP- Bożena Podgórska
Dyrektor MOPS- Aneta Jóźwin-Rybska
Z-ca Dyrektora MOPS- Krzysztof Leśniak

Us  talenia i Rozstrzygnięcia:  

Projekt Nr 9 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi

Projekt Nr 10 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021 roku

J.Wcisło- Witam na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Witam
panią  Burmistrz  Beatę  Zawiła,  jest  z  nami  obecna  Pani  naczelnik  E.Bazańska-Wolska,  pani
kierownik  Justyna  Lisowska,  pani  dyrektor  MOPS  Aneta  Jóźwin-Rybska,  witam  wszystkich
Radnych, nie ma z nami Pani Barbary Strzeleckiej  i  Pani Jolanty Ptaś. Widzę Panią Agnieszkę
Pokorny. Tematem komisji są  Działania podejmowane dla seniorów w okresie pandemii COVID-



19. Opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. Jeżeli chodzi o materiały sesyjne mamy 2
projekty uchwał, jedna dotyczy pieniędzy na sprzęt, druga dotyczy alkoholu. Mamy przygotowany
przepięknie materiał, bardzo obszerny i dokładny. Proszę o wprowadzenie do tematu komisji.

E.Bazańska-Wolska-  tematem naszej komisji są działania podejmowane dla seniorów w okresie
pandemii COVID-19. Pandemia rozpoczęła się od 12 marca 2020 r.,  ogłoszona 20 marca nasze
działania są podzielone na pewne etapy. Od totalnego lockdawnu marcowego do wczesnej wiosny,
potem etap  obluzowywania   latem,  widzimy nowość działań  organizowanych dla  seniorów nie
tylko w formie on-line, ale i stacjonarnie. 2 fala przystosowała nasze działania, lecz mimo to cały
czas coś się dzieje. Jednostki, które działają na rzecz seniorów wykonują cały czas swoje działania
dla  seniorów.  Jednostki  maja  w  swoich  działaniach  jest  to  też  organizacja  różnych  imprez,
wydarzenia  edukacyjne,  kulturalne,  sportowe,  zdrowotne.  Mówimy  też  o  instytucjach,  które
działają na rzecz swoich seniorów jak DPS. Był to bardzo trudny czas dla seniorów, seniorzy wyszli
poza strefę swojego komfortu. Państwo, którzy mają doświadczenia na rzecz seniorów było bardzo
duże wyjście spoza strefy komfortu. Seniorzy musieli zrobić duży krok, aby się dostosować do
nowej rzeczywistości,  ale również dla jednostek.  Budżety planujemy z wyprzedzeniem a takich
rzeczy  nie  przewidzieliśmy.  Naszym zdaniem poradziliśmy sobie,  nasi  seniorzy  czeladzcy  byli
dobrze zaopiekowani, widzimy wartość dodaną, która wynika z całej sytuacji, seniorzy oswoili się
z nowymi technologiami. Teraz mamy pandemię covid, nie wiemy co będzie dalej, ale już jesteśmy
przygotowani. To co jest w materiale to świetnie to obrazuje. Jesteśmy otwarci na pytania.

J.Wcisło- otwieram dyskusję. Kto z Państwa ma pytania do materiału?

Z.Panek- mam temat dotyczący seniorów samotnych, czy Urząd Miejski robi coś w zakresie aby
tym seniorom umożliwić dostęp do informatorów na wypadek jakby osoba zachorowała np.  na
zawał serca czy wylew i sama nie umie powiadomić o przyjazd pogotowia.  Czy Urząd w tym
zakresie  może  coś  pomóc.  Był  taki  czas,  że  ludzie  nosili  na  rękach  aparaty,  sygnał  szedł  do
pogotowia i mogli uratować życie takiemu seniorowi. 

E.Bazańska-Wolska- Pani Radna Ptaś zwróciła się do nas z interpelacją w sprawie  koperty życia.
Zgodnie  z  tą  prośbą  my  tą  kopertę  zamówiliśmy,  niestety  pandemia  zablokowała  możliwość
kolportażu  tej  koperty  życia  do  naszych  seniorów.   Wyczekujemy  momentu,  aby  te  koperty
przekazać. Jeśli chodzi o jakieś urządzenia, my w planach nie mamy takich działań. 

J.Wcisło- dołączyła do nas radna Pani Jola Ptaś , czy może coś dodać w sprawie kopert życia.

J.Ptaś- tak jak powiedziała Pani kierownik pandemia pokrzyżowała nam plany, jak tylko będziemy
mogli to będziemy dostarczać koperty życia do seniorów, osobom samotnym i schorowanym.

Z.Panek- co to jest ta koperta życia? Proszę doprecyzować

J.Ptaś-  koperta  życia  tam  są  wszystkie  informacje  o  swoich  chorobach,  lekarstwach,  wkłada
pojemnik z lekami do lodówki. Karetka czy policja, która przyjeżdża pierwsze co sprawdzają czy
jest znaczek na lodówce. Jeżeli osoba jest nieprzytomna to wszystkie informacje na temat zdrowia
tego pacjenta są tam zwarte. Czekamy, aż pandemia poluzuje i będziemy się starali dostarczyć te
koperty do wszystkich osób, które o to poproszą. 



J.Wcisło- gdzie te osoby mają się kierować po te koperty życia?

J.Ptaś- planowaliśmy aby to był Uniwersytet 3 wieku. Poprosimy o współpracę z panią dyrektor
MOPSu bo też mają wgląd w osoby, które są samotne, niepełnosprawne czy schorowane.

E.Bazańska-Wolska-  chcieliśmy,  aby  kopert  były  rozdawane  na  imprezach  dla  seniorów,  w
mopsie,  tam jest  też klub seniora Wrzos.  Niestety pandemia to pokrzyżowała,  nie chcemy tego
ograniczyć do wąskiej grupy seniorów. Jak tylko obostrzenia zostaną poluzowane to zajmiemy się
przekazaniem ich seniorom.

A.Jóźwin- Rybska- przepraszam zostałam poproszona na spotkanie do Pana Burmistrza, zastąpi
mnie mój zastępca może tak być?

J.Wcisło- tak spokojnie. 

Ł.Wesołowski- mam pytanie do dyrektora DPSu, jak idą nam szczepienia? Czy cały DPS jest
wyszczepiony  i  czy  są  dane  jakieś  na  temat  szczepień  na  terenie  Czeladzi,  czy  idą  zgodnie  z
planem, czy są jakieś opóźnienia?

J.Wcisło- można prosić Panią Burmistrz Beatę Zawiłę

E.Bazańska-Wolska-  Panie Radny, my się nie zajmujemy bezpośrednio szczepieniami, my jako
Urząd  się  zajmujemy  transportem  seniorów  do  punktów  szczepień,  zgodnie  z  zaleceniem
wojewody. Mogę powiedzieć o tym transporcie jeśli Radny ma takie życzenie.

Ł.Wesołowski- ja wiem, że urząd nie odpowiada za szczepienia, ale czy przychodnie dzielą się
danymi.

E.Bazańska-Wolska- my dysponujemy wąskim zakresem informacji, te szczepienia, które maja się
odbyć to się odbywają.  Niektóre są przesuwane ze względu na brak szczepionek. Nie dysponujemy
na ten moment żadna liczbą, myślę, że to się zmieni kiedy pewne grupy zostaną wyszczepione. 

J.Wcisło- pan dyrektor DPS 

D.Hodurek- wśród pracowników jesteśmy już wszyscy po 2 dawce szczepionki czyli  27 osób.
Natomiast wśród mieszkańców na 36 pensjonariuszy, które się zadeklarowały 29 osób jest po 2
dawce. 7 osób, które nie zostały zaszczepione jeszcze pierwszą dawką to są m.in. takie osoby, które
pierwszy raz przyszły do DPSu. Rozmawiamy z panem koordynatorem czy one wypadną z grupy
zero, część z tych osób ze względu na stan zdrowia nie może być szczepionych. Czekam tylko na 7
osób, których stan zdrowia będzie pozwalał na zaszczepienie pierwszą dawką. Natomiast 29 osób
na 36 zadeklarowanych jest zaszczepionych 2 dawką. Te szczepienia przebiegały bardzo sprawnie.
Staraliśmy się jak najszybciej zaszczepić, jak były szczepionki to szczepiliśmy. Po szczepieniu po
drugiej dawce ok. 3 osób miało podwyższoną temperaturę. Jestem dumny z moich mieszkańców,
ponieważ przeszli te szczepienia bezobjawowo. 

Ł.Wesołowski- jaki jest pomysł, chętni są zaszczepieni. Jaka politykę będziecie prowadzić wobec
osób, które się nie zaszczepiły. Rozumiem, że osoby zaszczepione mogą być bezpieczne 



D.Hodurek-  2  osoby  nie  zadeklarowały  chęci  szczepienia,  prowadzimy  dalej  rozmowy.,  aby
przekonać je do tego aby się zaszczepiły Część tych osób jest pod wpływem rodzin. Nie możemy
nikogo zmusić.  Odnośnie konsekwencji  nie zaszczepienia na pewno te osoby będą miały zakaz
odwiedzin, bez względu na to czy osoba odwiedzająca będzie szczepiona cz nie. Po wizytach w
szpitalach będą w kwarantannie przez 10 dni. Nie mogę ich zmusić oprócz rozmowy nic nie mogą
więcej zrobić.

J.Wcislo- dziękuje. Czy mają Państwa pytania do tego materiału? Mam pytanie odnośnie programu
Senior 60+. Na czym polegały usługi rehabilitacyjne,  czy to były jakieś dopłaty, czy były za darmo.
Czy było więcej tych usług? 

J.Lisowska- jeśli chodzi o ten program, partnerów których mamy na tą chwile, to z tego co się
orientuję na tą chwilę to zgodnie z porozumieniami partnerzy maja obowiązek dać nam informację
ile osób i jakie zniżki w roku poprzednim były dla danego seniora dane. Tą informacje będę mogla
przekazać na następnej komisji, kiedy spłyną nam sprawozdania od partnerów. Na tą chwilę, od
tych  partnerów  którzy  już  złożyli  takie  sprawozdanie,  te  ośrodki  były  pozamykane,  albo  nasi
czeladzcy  seniorzy  nie  korzystali  z  tych  usług.  Na  następnej  komisji  udzielimy  konkretnej
informacji.

J.Wcislo- program opieka 75+, dostępność do usług opiekuńczych, jak to wyglądało?

K.Leśniak-  to  jest  program uzupełniający  nasze  działania  związane  z  usługami  opiekuńczymi.
Gmina zapewnia usługi opiekuńcze, specjalistyczne dla osób, które zleca lekarz. Była możliwość
pozyskania  dodatkowych  środków  dla  nowych  osób  75+.  W  zeszłym  roku  po  raz  pierwszy
złożyliśmy wniosek . W tym roku ponowiliśmy wniosek o kolejne dofinansowanie. Dzięki temu
koszty, które ponosi gmina na usługi opiekuńcze są koszty zmniejszone. 

J.Wcisło-  mam pytanie dotyczące monitoringu osób samotnych przez pracowników socjalnych.
Czy wy te osoby sami szukacie czy one same się zgłaszają. Co z osobami, które nie mają takiej
możliwości, nie wiedzą gdzie się mają zgłosić. Pytam, ponieważ widzę chodzącą po ulicy Panią w
klapkach, jest osobą samotną, czy taką osobę można zgłosić do Państwa?

K.Leśniak- wyszukiwać w sensie chodzenia po budynkach nie. Monitoring pracowników socjalny
w pierwszej  kolejności  jest  ukierunkowany na środowiska,  które znamy.  Reagujemy na telefon
każdej osoby. Pracownik socjalny udaje się do miejsca zamieszkania, rozmawia z tą osobą , poznaje
sytuacje i jeżeli ta osoba wyrazi chęć z korzystania usług opiekuńczych to może być objęta. Zeszły
rok pokazał nam, że wiele osób w obawie przed covidem zmniejszyło ilość usług opiekuńczych.
Gdyby się udało wskazać adres takiej osoby to pracownik uda się na miejsce i porozmawia z taką
osobą.

J.Wcislo- co się dzieje z klubem seniora Wrzos, gdzie on ma w tej chwili swoją lokalizację, czy
mają spotkania, kiedyś to była ul. Zwycięstwa na Piaskach?

K.Leśniak- opuściliśmy w sierpniu ul. Zwycięstwa 6, klub seniora w okresie wakacyjnym był na
ul.  Bidermana,  natomiast  już  niedługo  klub  Wrzos  będzie  na  ul.  Rynek  22.  Problemem  jest
pandemia i ograniczenia. Decyzją wojewody wszystkie takie kluby seniora były pozamykane. 



J.Wcisło- dziękuje bardzo. Czy do tego materiału są jakieś pytania?Przechodzimy do Projektu Nr
9 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Powiatowy
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi

J.Lisowska- pod koniec października ubiegłego roku wpłynęło pismo z PZOZ z informacją, że
będzie  prowadzona  inwestycja  unowocześnienia  oddziału  neurologicznego  z  pododdziałem
udarowym naszego szpitala w Czeladzi, zaplanowałyśmy środki finansowe na ten cel, jak co roku
wspieramy  nasz  szpital.  Wysokość  dotacji  jest  uzgodniona  ze  szpitalem,  będzie  to  kwota
wystarczająca na zakup sprzętu i aparatury. Taki projekt przedkładamy do akceptacji. 

J.Wcislo- czy są pytania?

B.Marcinkowska- mam pytanie odnośnie szpitala czy oddział rehabilitacyjny będzie przenoszony,
liwidowany?

J.Lisowska- żadna informacja do nas nie dotarła, myślę, że byłybyśmy poinformowane o tym 

J.Wcisło- to była taka informacja na facebooku 

Głosowanie: 

za-5

wstrz-0

przeciw- 0

ilość Radnych w Komisji:6

ilość Radnych podczas Komisji:5

Opinia Pozytywna

J.Wcisło- Projekt Nr 10 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021 roku

A.Pokorny-  ustawa  z  dnia  21  stycznia  2021  o  zmianie  ustawy o  szczególnych  rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, weszła w życie  26
stycznia 2021.  Zwolnienie z opłat przedsiębiorców gastronomicznych. Proponujemy zwolnienie z
2 i 3 raty zezwoleń, a przedsiębiorców, którzy uiszczyli taką opłatę w całości zwrot części pobranej
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w  miejscu  sprzedaży.  Wpływy  do  budżetu  spadły  o  35%,  nie  są  to  takie  wielkie  pieniądze.
Zwolnienie z tej opłaty spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu gminy o kwotę 34 277,19 zł.

J.Wcisło- czy wiemy ile tych przedsiębiorców jest?

A.Pokorny- 25  punktów  gastronomicznych,  5  przedsiębiorców  wpłaciło  w  całości.  Większość
miast już do tego przystąpiło. 



J.Wcisło- myślę, że wszyscy rozumiemy, czy Państwo macie pytania?

Głosowanie: 

za-5

wstrz-0

przeciw- 0

ilość Radnych w Komisji:6

ilość Radnych podczas Komisji:5

Opinia Pozytywna

J.Wcisło- czy ktoś z państwa ma pytania w sprawach różnych?Proszę porozmawiać z MZGK o
bezpieczeństwie przy przejściach dla pieszych. Cała chołda przy przejściach pozostała,  pomimo
obecności pracowników MZGK w tym miejscu. Czy państwo macie pytania. Zamykam posiedzenie
Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa.

Protokołowała     Przewodnicząca

Janina Wcisło

Milena Kubasik- Janicka               

Data napisania protokołu :17.02.2021

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


