
    Protokół z posiedzenia komisji
Polityki Społecznej , Zdrowia i Bezpieczeństwa

z  18 maja 2021 r.               

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

Tryb zwołania: Komisja  zwołana  przez  Przewodniczącą  Rady Miejskiej,  w związku z planem
pracy komisji.
Temat pracy komisji: 
1.  Realizacja  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny  za  rok  2020  wraz  z  przedstawieniem
potrzeb w zakresie pomocy społecznej
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.
Prowadzący obrady zdalne: Janina Wcisło - przewodnicząca komisji.
Czas trwania posiedzenia: 0:12(14:15 do 14:27)
Frekwencja Radnych:
Zbigniew Panek
Beata Marcinkowska
Łukasz Wesołowski
Jolanta Ptaś
Barbara Strzelecka

Pozostali Obecni: 
Burmistrz ds. społecznych- Beata Zawiła                                                
Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej-Elżbieta Bazańska-Wolska
Kierownik Wydziału Polityki Społecznej- Justyna Lisowska
Dyrektor MOPS- Aneta Jóźwin-Rybska
Kierownik MOPS- Tomasz Karcz

Pozytywnie zaopiniowane projekty uchwał: 

Projekt Nr 55 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 
Projekt Nr 60  w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji

J.Wcisło- Witam na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Jest z
nami obecna pani wice burmistrz Beata Zawiła, Pani naczelnik E.Bazańska-Wolska, pani kierownik
Justyna  Lisowska,  pani  dyrektor  MOPS  Aneta  Jóźwin-Rybska  oraz  pan  Tomasz  Karcz,witam
wszystkich Radnych. Tematem komisji jest Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny za
rok 2020 wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej,  opiniowanie materiałów
sesyjnych i sprawy różne. Przechodzimy do punktu pierwszego mianowicie Realizacja Gminnego
Programu Wspierania Rodziny za rok 2020 wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy
społecznej.  Proszę  o  wprowadzenie  do  tematu  komisji,  myślę,  że  pytań  nie  będzie  ponieważ
materiał jest bardzo dokładny. 



A.Jóźwin-Rybska- ten dokument czyli ocena zasobów pomocy społecznej jest przygotowywany
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ustawa o pomocy społecznej dokładnie art.16 a
wskazuje,  że  gmina,  samorząd,  województwa  są  zobowiązani  aby  przedstawić  ocenę  zasobów
pomocy społecznej. Dokument jest przedstawiany w formie elektronicznej, my dopisujemy dane
niektóre dane się różnią od naszych danych ponieważ ministerstwo zaciąga dane z GUSu, chodzi o
liczbę  mieszkańców  czy  liczbę  osób  korzystających  z  pomocy  społecznej.  Omówiliśmy
szczegółowo sprawozdania, to jest przeniesienie danych, które były w sprawozdaniu tylko danych
dotyczących  pomocy  społecznej.  Te  dotyczą  pomocy  społecznej,  wypłacania  zasiłków  stałych,
okresowych,wszystkich  programów,  które  nas  dotyczą.  Liczba  mieszkańców nam spada,  liczba
korzystających z pomocy społecznej spadła o 100, ale w systemie świadczeń rodzinnych jest dużo
więcej o kilka tysięcy osób. Została nam grupa najbardziej potrzebująca czyli osób ciężko chorych,
żyjących  w ubóstwie.  Jest  ze  mną pan kierownik  działu  pomocy  społecznej,  asystentami  osób
starszych. Jeśli Państwo macie pytania, udzielę odpowiedzi.

J.Wcisło-  czy  mają  Państwo  pytania?  Materiał  był  omówiony  miesiąc  temu.  Dziękuje  za
przygotowany materiał. Przejdźmy do przegłosowania Projekt Nr 55  w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej za rok 2020  

Głosowanie:

za- 6

przeciw- 0

wstrz- 0

ilość Radnych w komisji: 6

ilość Radnych podczas głosowania: 6

Opinia Pozytywna

J.Wcisło-  Przechodzimy do  Projektu Nr  60  w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  

A.Jóźwin-Rybska- zmieniła się ustawa o wypłacaniu dodatków mieszkaniowych, to wszystko jest
wprowadzone uchwałą rady, najpóźniej pod koniec lipca uchwała powinna wejść w życie, ponieważ
ogłoszona  jest  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego.  Chcieliśmy  uniknąć  błędu
formalnego,  uchwały  o  pomocy  społecznej  są  uchylane  przez  wojewodę.  Zmienia  się  wzór
załącznika,  każdy  będzie  miał  identyczny  załącznik.  Mówiliśmy  ostatnio  o  dodatkach
mieszkaniowych.

J.Wcisło- Przechodzimy do zaopiniowania Projekt Nr 60 w sprawie określenia wzoru wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  



Głosowanie:

za- 6

przeciw- 0

wstrz- 0

ilość Radnych w komisji: 6

ilość Radnych podczas głosowania: 6

Opinia Pozytywna

J.Wcisło- czy ktoś z państwa ma pytania w sprawach różnych?mam pytanie do Pani J. Lisowskiej,
czy napłynęły wnioski na stypendia dla zawodników, którzy osiągnęli sukcesy w nordic-walkingu
w przeciągu 2 miesięcy?

J.Lisowska- na dzień dzisiejszy uchwała jest podjęta dotyczy to nagród sportowych, co do wniosku
wpływają  wnioski  na  bieżąco,  są  też  wnioski  dotyczące  nordic-walking,  nie  są  to  dyscypliny
olimpijskie lub para olimpijskie. Będziemy organizować spotkanie robocze dotyczące zmiany tej
uchwały, aby wachlarz tych dyscyplin był szerszy. Zmiany tej uchwały będą wrzesień, październik.
W czerwcu zrobimy takie spotkanie. Co do projektu uchwały to najwcześniej będzie we wrześniu. 

J.Wcisło-  2  lata  temu  były  na  pewno  przyznawane  takie  nagrody.  W czerwcu  tematem  jest
bezpieczeństwo na ścieżkach rowerowych, mam prośbę aby się do tego przygotować praktycznie.
Czy są jeszcze inne sprawy różne?

A.Jóźwin-Rybska- na poprzedniej komisji zadawała mi pani pytania odnośnie ul. Katowickiej, czy
pani dostała informacje?

J.Wcisło- nie są to nasze budynki, najlepiej byłoby przenieść tych ludzi

A.Jóźwin-Rybska- myślę, że jest szansa na te mieszkania 

J.Wcisło- Czy są jeszcze inne tematy?Dziękuje za udział w komisji i za przygotowane materiały.
Zamykam posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa.

Protokołowała     Przewodnicząca

Janina Wcisło

Milena Kubasik- Janicka               



Data napisania protokołu :18.05.2021

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


