
    Protokół z posiedzenia komisji
Polityki Społecznej , Zdrowia i Bezpieczeństwa

z  16 czerwca 2020 r.               

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

Tryb  zwołania: Komisja  zwołana  przez  Przewodniczącą  Rady  Miejskiej,  w  związku  z
skierowanymi do komisji uchwałami oraz planem pracy.
Temat pracy komisji: 1. Działalność  Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (od II
półrocza 2019 roku) oraz plany na najbliższy rok
Prowadzący obrady zdalne: Janina Wcisło - przewodnicząca komisji.
Porządek obrad:Czas trwania posiedzenia: 0:25(14:15 do 14:40)
Frekwencja Radnych:
Zbigniew Panek
Beata Marcinkowska
Barbara Strzelecka
Łukasz Wesołowski

Nieobecni:
Jolanta Ptaś

Pozostali Obecni:
Burmistrz ds. społecznych- Beata Zawiła
Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej-Elżbieta Bazańska-Wolska
Z-ca Dyrektora MOPS- Krzysztof Leśniak
Dyrektor MOPS- Aneta Jóźwin-Rybska

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt Nr 76 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VII/126/2015 Rady Miejskiej w
Czeladzi w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czeladzi

Projekt  Nr  77  w sprawie  przyjęcia  i  powierzenia  do  realizacji  Miejskiemu Ośrodkowi  Pomocy
Społecznej  w Czeladzi  w latach 2020-2022 projektu pt.  „Rynek-  Nowe Możliwości”,  w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.

J.Wcisło- Witam na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Witam
panią  Burmistrz,  panią  Naczelnik,  panią  Dyrektor  MOPS  Anetę  Jóźwin-Rybską  i  pana  z-ce
Dyrektora  MOPS  Krzysztofa  Leśniaka.  Witam  wszystkich  Radnych.  Tematem  komisji  jest
Działalność  Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej ( od II półrocza 2019 roku) oraz
plany na najbliższy rok . Jeżeli chodzi o punkt pierwszy dzwoniono ze szpitala aby tego punktu nie
realizować ponieważ wszyscy są w szpitalu zajęci w związku z koronawirusem. Przechodzimy do
Projektu Nr 76 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VII/126/2015 Rady Miejskiej w
Czeladzi w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czeladzi.

A.Joźwin-Rybska-  to  jest  formalność ponieważ dopisywaliśmy do Statutu  Placówkę Wsparcia
Dziennego, a przepisy stanowią, że po roku od wprowadzenia zmian w statucie należy utworzyć
tekst jednolity. 



J.Wcisło-  czy są pytania?Przechodzimy do głosowania  Projektu Nr 76 w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego Uchwały Nr VII/126/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie nadania statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czeladzi

Głosowanie:

za-5

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:5

Opinia pozytywna.

J.Wcisło-   Projekt Nr 77 w sprawie przyjęcia i powierzenia do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Czeladzi w latach 2020-2022 projektu pt.  „Rynek- Nowe Możliwości”,  w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.

A.Jóźwin-Rybska-  złożyliśmy  wniosek  o  kolejne  pieniądze,  500  000  zł  zostało  przyznane  od
marszałka.  Rada  powinna  powierzyć  nam to  zadanie.  Tak  jak  w przypadku  Saturna.  Zadanie
będzie realizowane kiedy Rynek będzie oddany. Będziemy to robić w partnerstwie. My będziemy
robić  to  z  osi  priorytetowej  9.1  czyli  dla  osób  wykluczonych  z  rynku  pracy.  Zadanie  będzie
realizowane na 2 lata. Projekt jest dla terenu rewitalizowanego.

Ł.Wesołowski- teren rewitalizowany to tylko Rynek, czy też tereny pokopalniane?

A.Jóźwin-Rybska- tez są inne ulice, większość ulic jest w tym rejonie, te osoby są bezrobotne,
rekrutacje zrobimy wcześniej do projektu.

B.Marcinkowska- jakie to będą działania?

A.Jóźwin-Rybska- zespól interdyscyplinarny, ma być centrum usług społecznościowych większy
zakres  niż  w  Saturnie.  Stowarzyszenie  Moc  Wsparcia  otrzymało  również  500  000  zł.  Projekt
psychologiczny dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy po kontroli służb marszałka. Sprawdzali czy osoby
są z terenów rewitalizowanych. Chcieliśmy przenieść na Rynek placówkę Wsparcia Dziennego, ale
chcą zostać na ul. 11 Listopada.

Ł.Wesołowski- czy głównym celem programu będzie aktywizacja zawodowa?

A.Jóźwin-Rybska-  tak dokładnie. Bezrobocie nam się zmienia,  ono jest.  To muszą być osoby
bezrobotne z terenu naszej gminy. Zostały nam osoby bez jakichkolwiek kwalifikacji. Potrzebne są
opiekunki do osób starszych. Jeśli skończą szkolenia to być może znajda zatrudnienie. Obecnie
mamy 100 osób korzystających z usług opiekuńczych. Gmina daje 600 000 zł na realizacje tego
zadania. To jest kolejny kierunek aby wykwalifikować tą kadrę.

Ł.Wesołowski- nie ma nacisku żeby to były kobiety, mężczyźni?



A.Jóźwin-Rybska- ma być parytet zachowany, chcielibyśmy też panów. Osoby patrzą na bliskość
zamieszkania. Tam ma powstać klub aktywizacji zawodowej.

B.Marcinkowska- dostaliście też pieniądze na kadrę?

A.Jóźwin-Rybska-  tak  wszystkie  pieniądze  są  z  Unii  Europejskiej.  Będziemy  pisać  kolejne
projekty.  Gdyby  były  konkursy  np.  Klub  Seniora  albo  asystent  osoby  starszej  to  na  pewno
będziemy składać. Teraz wszystkie pieniądze poszły na wirusa. 

Ł.Wesołowski- część personelu zostanie przeniesiona do tej placówki?

A.Jóźwin-Rybska-  tak  zespół  interdyscyplinarny.  W  tej  chwili  na  15  dzieci  jest  12  dzieci  w
Placówce Saturn. 

J.Wcisło-  Przechodzimy do głosowania  Projektu Nr 77 w sprawie  przyjęcia  i  powierzenia do
realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czeladzi w latach 2020-2022 projektu pt.
„Rynek-  Nowe  Możliwości”,  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Śląskiego na lata 2014- 2020.

Głosowanie:

za-5

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:5

Opinia pozytywna.

J.Wcisło- co się będzie działo z organizacjami pozarządowymi?

E.Bazańska-Wolska-  z niektórymi organizacjami nie zdarzyliśmy podpisać umów, jesteśmy na
drodze aby popisywać umowy z organizacjami, kluby sportowe już działają. Na kulturę i edukacje
będą podpisywane niedługo.

Ł.Wesołowski- co z tym okresem jak kluby nie funkcjonowały przez 3 miesiące, czy ten okres
będzie wyłączony? Piłka nożna były wstrzymane, ale były online. 

E.Bazańska-Wolska-  Były  tworze  aneksy  i  organizacje  wprowadzały  zmiany,  ustalono  nowe
zasady działania.

B.Strzelecka- czy Orfeusz też pisał aneks bo nic nie wiem na ten temat?

E.Bazańska-Wolska- nie pisał, chodzi głównie o kluby sportowe. 

B.Strzelecka- do 21 czerwca obowiązuje zakaz 



B.Strzelecka-  ta  decyzja  nie  dotyczyła  nas,  jesteśmy  w  takim  regionie,  że  te  obostrzenia
musieliśmy zachować. Myślę, że po 21 dostosujemy się do reżimu sanitarnego. Zasady ustalone
będą z Panem dyrektorem budynku.-Wyjeżdżają pewne osoby na wczasy i potrzebują biletów

E.Bazańska-Wolska-  trzeba  ustalić  z  panem  Hodurkiem.  Trzeba  ustalić  zasady  na  jakich
będziemy funkcjonować

J.Wcisło- czy są pytania? Dziękuje. Zamykam posiedzenie komisji.

Protokołowała     Przewodnicząca

Janina Wcisło

Milena Kubasik- Janicka               

Data napisania protokołu :17.06.2020

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


