
    Protokół z posiedzenia komisji
Polityki Społecznej , Zdrowia i Bezpieczeństwa

z  20  kwietnia 2021 r.               

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

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej,  w związku z  planem
pracy komisji.
Temat pracy komisji: 
1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi za 2020 rok
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.
Prowadzący obrady zdalne: Janina Wcisło - przewodnicząca komisji.
Czas trwania posiedzenia: 1:27(14:15 do 15:42)
Frekwencja Radnych:
Zbigniew Panek
Beata Marcinkowska
Łukasz Wesołowski
Jolanta Ptaś
Barbara Strzelecka

Pozostali Obecni:                                                 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej-Elżbieta Bazańska-Wolska
Kierownik Wydziału Polityki Społecznej- Justyna Lisowska
Dyrektor MOPS- Aneta Jóźwin-Rybska
Z-ca Dyrektora MOPS- Krzysztof Leśniak 

Pozytywnie zaopiniowane projekty uchwał: 

Projekt  Nr 35  w sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Czeladzi za 2020 rok
Projekt  Nr   36  w  sprawie  przyjęcia  Raportu  z  realizacji  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2016-2020 za rok 2020.
Projekt Nr 37 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny w 2020 roku 
Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych za rok 2020 
Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok 
Sprawozdanie z  realizacji  w 2020 roku Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  oraz
Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Czeladź na lata 2016-2020

J.Wcisło- Witam na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Jest z
nami  obecna  Pani  naczelnik  E.Bazańska-Wolska,  pani  kierownik  Justyna  Lisowska,  witam
wszystkich Radnych. Nie widzę pani Barbary Strzeleckiej. Tematem komisji jest  Sprawozdanie z
działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czeladzi  za  2020  rok, opiniowanie



materiałów sesyjnych i sprawy różne. Przechodzimy do punktu pierwszego mianowicie w sprawie
przyjęcia Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi za 2020
rok. Proszę o wprowadzenie do tematu komisji, myślę, że pytań nie będzie ponieważ materiał jest
bardzo dokładny. 

A.Jóźwin-Rybska- musicie Państwo mieć bardzo kompleksowy materiał na temat ośrodka pomocy
społecznej, jeżeli są jakieś nowe zadania to są ujmowane ponieważ otrzymujemy  środki na zadania
własne z gminy oraz na zadania zlecone, w związku z tym uchwałą Rady Miejskiej taki program
jest  przyjmowany. Ustawa o pomocy społecznej wskazuje by należałby sprawozdać działalność
ośrodka, począwszy od zadań, które mamy, kadry oraz tego co jest dla nas istotne. Bardzo proszę o
zadawanie pytań.

J.Wcisło- czy mają Państwo pytania do materiału z działalności MOPS? 

J.Moćko-  nie  mam pytań  do  materiału,  ale  tak  jak  zawsze  materiał  jest  bardzo  szczegółowy,
mieliśmy okazję miesiąc wcześniej zapoznać się z działaniami MOPS, kiedy były przygotowane
materiały z covid. Cieszę się, że mamy możliwość zapoznać się z materiałami, po których jesteśmy
się w stanie dowiedzieć. Bez materiałów nie mielibyśmy wiedzy, a bez tej wiedzy nie da się po
prostu  być  organem stanowiącym  w  gminie.  Składam podziękowania  dla  Państwa,  którzy  tak
rzetelnie przygotowują te materiały bo to jest  źródło wielkiej  wiedzy. Nie jestem członkiem tej
komisji,  ale  chciałam  powiedzieć,  że  te  materiały  przygotowane  przez  panią  dyrektor  i
współpracowników dlatego  wielkie  podziękowania.  Mam nadzieję,  że  te  wszystkie  utrudnienia
pozwalają Państwu pracować mimo że nie jest łatwo bo podobny zakres wykonuję. Od paru lat
śledzę te materiały w związku z tym niektóre rzeczy, które mógłby się wydawać nieoczywiste ,
dzisiaj są oczywiste bo miałam okazję dopytać o pewne rzeczy, których nie wiedziałam. 

J.Wcisło- mam pytanie odnośnie centrum usług społecznościowych na ul. Bidermana 2, strona 107
z materiałów, prowadzone były zajęcia z capoeiry, czy to były zajęcia dla dzieci czy dla dorosłych i
czy były odpłatne?

A.Jóźwin-Rybska- wszystkie zajęcia były nieodpłatnie ponieważ budynek jest wyremontowany ze
środków Unii Europejskiej. Wszystkie projekty i programy Jeden z naszych pracowników prowadzi
zajęcia capoeiry przy wsparciu młodzieży i osób starszych. Wszelkie zajęcia będą dalej prowadzone
kiedy przepisy prawne nam to umożliwią. 

J.Wcisło- następne pytanie dotyczy dostępu do łaźni dla osób bezdomnych, które nie wyrażają
zgody na pobyt w schronisku. My ten temat przerabialiśmy w zeszłym roku i było już pytanie o
możliwość budowania tej łaźni,  czy od tamtej pory coś się zmieniło?

A.Jóźwin-Rybska-  chcielibyśmy aby było,  od  2015 ilość  osób bezdomnych znacznie  spadła  z
naturalnych przyczyn.  Osoby żyjące w tak trudnych warunkach często żegnają się  z życiem w
młodym wieku. Łaźnia nie tyczyła się wyłącznie osób bezdomnych, ale dla osób, które byłyby w
potrzebie aby się umyć. W niektórych domach nie ma dostępu do łazienki, czy dostępu do ciepłej
wody. Teraz nie ma takiej potrzeby w tym zakresie, nie było by gdzie tego zrobić w warunkach
covidowych.



J.Wcisło- mam jeszcze jedno pytanie, rekomendowane jest stworzenie mieszkań chronionych bądź
podpisanie współpracy z inną gminą

A.Jóźwin-Rybska- gmina  Sosnowiec  z  którą  współpracujemy  ponieważ  mamy  swoich
mieszkańców  w  środowiskowym  domu  pomocy  społecznej  zaoferowała  nam  taką  możliwość.
Gdyby  gmina  podjęłaby  uchwałę,  która  kierowałaby  osoby  do  takich  mieszkań  to  nie  byłoby
żadnego problemu w tym. W tej chwili mieszkania chronione mamy dla kobiet w ciąży, dla kobiet,
które urodziły dzieci, ale to jest zadanie  powiatu i to zadanie realizuje nam miasto Będzin.

J.Wcisło- zapytałam w kontekście pewnego chłopca, który stracił rodziców, jest niepełnosprawny.
Możliwe, że by potrzebował takiego mieszkania. 

B.Marcinkowska-  jak  z  projektem w kamienicy  na  Rynku,  kiedy  to  ruszy,  co  tam się  będzie
działo?

A.Jóźwin-Rybska-  rozpoczęliśmy  już  projekt,  odbywały  się  cykliczne  zajęcia.  Zostaliśmy
zmuszeni  aby zajęcia  przerwać ze  względu pandemii.  Jeśli  chodzi  o  projekt  unijny  dostaliśmy
1.000.000  zł  wraz  ze  stowarzyszeniem na  realizację  „Rynek  możliwości”,  osoby,  które  można
przekwalifikować zawodowo miałby mieć prowadzone warsztaty, bardzo dużo osób jest chętnych.
Zaczęły się zajęcia warsztatowe. W tym czasie dzieci uczestników projektów również mogłyby się
bawić tam na miejscu w asyście opiekunek. Niestety pandemia nas wstrzymała. Jeżeli chodzi o
działania  Rynku,  tam  będą  również  organizacje  pozarządowe,  które  będą  mogły  korzystać  z
pomieszczeń.  Tam  będzie  klub  Seniora.  Będą  działania  na  rzecz  seniorów  korzystających  z
Uniwersytetu 3 Wieku. Jedynie co działa to placówka Wsparcia Dziennego na ul. Bidermana. Nie
ma wprost zakazu do prowadzenia tego. 

B.Marcinkowska- czy pani Małgosia przeniesie się z Wrzosem na Rynek?

A.Jóźwin- Rybska- tak tam się przeniesie

B.Marcinkowska-  organizacje  pozarządowe umawiają  się  na konkretny  dzień  aby wypożyczyć
sale?

A.Jóźwin- Rybska-tak jak najbardziej 

J.Wcisło- we wrześniu mamy posiedzenie wyjazdowe na Rynku, mam nadzieje, że będziemy mogli
tam wejść i zobaczyć. 

Ł.Wesołowski- co dalej z Czeladzką Planetą Rozwoju, co dalej z ludźmi, z miejscem? Rynek Nowe
Możliwości co z tymi projektami?

A.Jóźwin-Rybska- odpowiadałam już na te pytania. Planeta Saturn, jeśli chodzi o zajęcia to tam
trwają zajęcia oprócz zespołu interdyscyplinarnego. Po okresie długiego weekendu majowego mam
nadzieje, że wszystko wróci do normy. Zajęcia odbywały się on-line z projektu unijnego, językowe
i wszystkie inne, oprócz zajęć z psychologiem. Rynek Nowych możliwości ruszymy kiedy będzie
nam wolno. 



Ł.Wesołowski- pytanie było co dalej bo 30 września jest koniec projektu

A.Jóźwin-Rybska- musi być przedłużone, jeśli będą nowe projekty to my przystąpimy do tego.
Fundusz Alkoholowy daje taka możliwość. 

Ł.Wesołowski- jesteśmy zabezpieczeni bo finansowanie mamy. 

J.Wcisło- czy są pytania?

M.Gadecki-  jestem pod ogromnym wrażeniem przygotowanego  materiału,  jest  bardzo solidny.
Wiem, że te sprawozdanie musi być przygotowane zgodnie z przepisami.  Od 2018 roku mamy
procentową liczbę osób korzystających z usług MOPS. Ta liczba spada,  to  jest  zjawisko, które
można dwojako interpretować. Czy mamy jakieś inne rozporządzenia, bo jeśli jest z 2018 roku to
kwotę minimalną mamy na poziomie bardzo niskim. Bo jest to 528 zł na jednego członka rodziny.
Czy są jakieś dodatkowe przepisy, które pozwalają skorzystać z Państwa pomocy. 

A.Jóźwin-Rybska- bardzo  dobre  pytanie.  Proszę  sobie  zobaczyć  na  stronę  8  tam  jest  tabela
wydatków, liczba klientów nam spada. To nie są wszystkie zadania. Klient to jest osoba, która się
zgłasza czyli  zasiłki  celowe,  stałe.  To kryterium nie było podnoszone.  Osoby, które maja takie
kryterium mogą się  ubiegać o pomoc.  W międzyczasie  weszły inne  świadczenia,  np.  500+.  Te
świadczenie nie wchodzi w dochód. Zostały nam osoby bezdomne, ciężko chore, uzależnione od
alkoholu i  osoby starsze.  Niby spada nam liczba klientów, a  budżet  od 2018 roku rośnie.  Ten
dochód urósł do 51 000 000 zł. Zasiłki celowe zostały na tym samym poziomie. Ustawa o pomocy
społecznej  daje  nam  możliwość  pomocy  osobom,  których  dochody  są  wyższe  niż  kryterium
dochodowe. Nie każdemu możemy dać, jeśli ktoś jest przewlekle chory bądź jest trudna sytuacja to
jak najbardziej. Kryterium zostało, a 500+ poprawiło sytuację rodzin. Nie spadły nam środki na
zadania własne. Bardzo drogie są usługi w domach pomocy społecznej oraz usługi opiekuńcze. 

M.Gadecki- liczba godzin opiekuńczych utrzymuje się. Proszę powiedzieć czy kolejne zadania,
które są stawiane przed Panią to trzeba to realizować. Analizując ten materiał, że ponad 220 osób
jest osobami bezrobotnymi. Prowadzą Państwo analizę osób, które tracą pracę i są samotne lub osób
prowadzących gospodarstwo domowe. Czy tu widać związek między osobami, które tracą pracę a
korzystającymi z usług?

A.Jóźwin-Rybska- w tym materiale na stronie 27 to są powody korzystania z usług. Te dane mamy
na koniec ubiegłego roku. Ten wzrost da się zauważyć. Są te osoby objęte programem 500+ oraz
innymi świadczeniami. 

M.Gadecki- skutki utraty pracy przez te osoby będą widoczne w tym roku 

A.Jóźwin-Rybska-  widzę  wzrost  w  wydatkach  mieszkaniowych.  Osoby  tracące  pracę  składają
wnioski o dotację do czynszu. Nie każdy chce korzystać z pomocy MOPSu. Od 2016 roku w jednej
dziedzinie  liczba  osób  korzystających  zmniejsza  się,  ale  w  innej  dziedzinie  się  zwiększa.
Świadczenia rodzinne jest to 36% plus 5% to jest łącznie 41% społeczeństwa. 

M.Gadecki- do tego zmierzałem. Patrząc globalnie na ilość osób korzystających z Państwa usług to
jest prawie połowa naszego społeczeństwa. Poruszyła pani temat dodatków mieszkaniowych. Spora



część  osób  nie  płaci  czynszów.  Mamy  sporo  mieszkań  komunalnych,  gdzie  w  materiałach  są
wykazywane zadłużenia. Które osoby mogą się zgłosić o dotacje do czynszu?

A.Jóźwin-Rybska-  jest  kryterium  dochodowe  i  metrażowe.  Jeśli  chodzi  o  utratę  pracy  to  są
większe dotacje.  Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym można obniżyć tą
dotację  do  40%.  Nasi  mieszkańcy  dostają  tą  dotacje  w  maksymalnej  wysokości.  Kryterium
dochodowe jest dużo większy jest teraz 1234 zł na osobę w rodzinie. 

M.Gadecki- jedna z tych tarcz wychodzi naprzeciw o pomoc dla mieszkańców, to pociąga za sobą
skutki finansowe. Czy jest już określona kwota, która otrzymamy na ten cel, jaka kwota spowoduje
zaspokojenie tych potrzeb?

A.Jóźwin-Rybska- rząd ogłosił dla nas rożne możliwości nie tylko rodzina 500+, czy 300+. Dla
mieszkańców powyżej 75 roku życia otrzymujemy środki finansowe z Ministerstwa. Dostaliśmy
środki finansowe na wsparcie seniorów, którzy nie chcą usług opiekuńczych. Jeśli chodzi o dotacje
do czynszu to będą liczone wskaźniki. 

K.Leśniak-  każda  gmina  była  wyliczona,  jesteśmy po 1 kwartale  tego procesu.  Zgłosiły  się  2
osoby, które nie spełniały warunków. Musi być udowodnione, że osoba straciła pracę lub dochody
się znacznie zmniejszyły. 

A.Jóźwin-Rybska- te osoby dostały dotację do czynszu, ale nie dostały dodatkowej dotacji. 

M.Gadecki- tak samo jest w przypadku przedsiębiorców, którzy muszą wykazać dowody na spadek
dochodów.

J.Wcisło- czy w tym temacie są jeszcze jakieś pytania?Przejdźmy do przegłosowania Projekt Nr
35 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeladzi za 2020 rok.

Głosowanie:

za- 5

przeciw- 0

wstrz- 0

ilość Radnych w komisji: 6

ilość Radnych podczas głosowania: 5

Opinia Pozytywna

J.Wcisło-  Przechodzimy  do  Sprawozdania  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020 



J.Lisowska-  są  przedstawione  3  programy,  wynika  to  z  podjętych  uchwał.  Gminny  Program
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych realizacja  tych  zadań odbywała  się  w
zeszłym  roku  choć  były  zadania  okrojone.  Zrealizowaliśmy  to  co  mogliśmy  zrealizować.  Do
głównych  zadań  należy  poradnia  uzależnień,  działalność  PIK,  finansowanie  organizacji
pozarządowych,  działalność  gminnej  komisji  ds.  rozwiązywania  problemów  alkoholowych.
Placówki  oświatowe  realizowały  zadania  dotyczące  profilaktyki  wśród  młodzieży.  Zadania
realizowane przez  wydział  to  warsztaty  dla  uczniów klas  4-6 i  7  i  8   były to  zajęcia  on-line.
Dotyczyły nowej rzeczywistości w covidzie. Zakupiliśmy materiały profilaktyczne, przekazane do
placówek  oświatowych.  Były  one  omawiane  na  zajęciach.  Realizacja  harcerska  akcja  zima  w
zeszłym  roku  w  zimie  odbyła  się  normalnie,  podczas  lata  nie  byliśmy  w  stanie  zrealizować
obozowej  akcji  lato.  Wspólnie  z  MOSIR  były  organizowane  zajęcia  sportowe,  odbyły  się  2
teatrzyki  profilaktyczne.  Realizujemy  działania  zgodnie  z  wytycznymi  Państwowej  Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpracujemy z  Policją i Poradnią Uzależnień. 

J.Wcisło-  czy  ktoś  z  państwa  radnych  ma  pytania?Sprawozdanie  z  Gminnego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok 

J.Lisowaka- wynika z uchwały. Działania dotyczą narkomani, ale również dopalaczy. Współpraca
ze Strażą Miejską i  Policją.  W PIKu jest  konsultant,  który udziela  wsparcia  osobom, które się
zgłoszą. Zakupiliśmy materiały dotyczące uzależnień. Placówki oświatowe również działają w tej
sferze. Te 2 programy są ścisłe ze sobą powiązane. 

J.Wcisło- zapytanie od Pana Radnego Łukasz Wesołowskiego

Ł.Wesołowski- zauważyłem, że tylko 2 środki odurzające są na liści marihuana i amfetamina. Czy
innych się nie rejestruje?

J.Lisowska- marihuana i amfetamina to są dane z Policji. Środki odurzające są wpisane, ponieważ
to sprawozdanie nakłada się ze sprawozdaniem do PA. 

Ł.Wesołowski- gdyby pojawił się problem z innym środkiem to jesteśmy przygotowani? 

J.Lisowska- jeżeli wystąpił  by inny problem tak jak nasz konsultant bądź placówka oświatowa
zgłosi zapotrzebowanie żeby wygłosić prelekcje to jak najbardziej 

Ł.Wesołowski- wydaje mi się, że ilość osób które spożywają alkohol zmalała? Było 800 a teraz
podchodzi do 400. Czy to rzeczywiście tak wygląda?

J.Lisowska- jestem w GKRPA, ilość wniosków to jest tendencja wzrostowa. Na dzień dzisiejszy
mam ponad 1100 spraw. Jeśli chodzi o poradnię to faktycznie jest mniej osób. Jest tendencja, że
osoby nie chcą się leczyć na terenie swojego miasta. 

Ł.Wesołowski- problem się nie zmniejsza tylko ludzie zaczęli się wstydzić. Tyle dobrze, że się
leczą.



J.Wcisło-  nie  widzę  więcej  pytań.  Sprawozdanie  z  realizacji  w  2020  roku  Programu
Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie  oraz  Ochrona  Ofiar  Przemocy  w Rodzinie  dla  Miasta
Czeladź na lata 2016-2020

J.Lisowska-  współpracujemy  z  Panią  Dyrektor  MOPS.  Wkład  merytoryczny  mamy  z  zespołu
interdyscyplinarnego. Ten program skończył się w 2020 roku. Działania, które są realizowane to
MOPS  i  zespól  interdyscyplinarny.  Wydział  realizuje  zadania  poprzez  placówki  oświatowe,
organizacje pozarządowe. Konsultant w PIK. Działania są finansowane z budżetu miasta, MOPS i
środków zewnętrznych. 

J.Wcisło- czy macie państwo pytania? Było zdanie, że nie zostały umieszczone żadne pytania 

A.Jóźwin-Rybska- w naszym sprawozdaniu na stronie 84 jest dokładna statystyka, w 2019 roku
mieliśmy 71 procedur niebieskiej karty tak jak w 2020 roku. Przedstawiciele Policji zgłosili 41, W
dalszej części sprawozdania odbyło się wiele spotkań grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego.
Specjalistyczne jednostki, które zajmują się mamy kilka takich ośrodków. Gdyby ktoś się do nas
zgłosił o taką formę wsparcia. Mieliśmy 2 mieszkania przy ul. Szpitalnej. Jest to zadanie rządowe.
Mieszkania  zostały  zwrócone.  W sytuacjach  drastycznych  to  sprawca  opuszczał  mieszkanie,  a
kobieta z dziećmi zostawała w domu. 

J.Wcisło-  dziękuje.  Przechodzimy do  Projekt Nr  36  w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji
Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2016-2020
za rok 2020.

A.Jóźwin-Rybska- w ubiegłym roku w październiku była ewaluacja tej strategii. Ta strategia jest
spójna z innymi strategiami miasta. Jest to dokument potrzebny o staranie się o środki zewnętrzne.
Monitorowanie to jest 3 element wynikający czyli jak to działa w poszczególnych ośrodkach. My
przygotowujemy ten dokument, ale jest opracowany przez szereg jednostek. Robiliśmy kluczową
bazę czyli wszystko co dostaliśmy od jednostek. W tej strategii biorą udział partnerzy jak PUP w
Będzinie, MOPS w Będzinie, bo tam jest orzecznictwo o niepełnosprawności. 

J.Wcisło-  czy  są  zapytania  do  tego  materiału?Dziękuje  bardzo.  Przechodzimy  do  głosowania
Projekt Nr  36 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2016-2020

Głosowanie:

za- 5

przeciw- 0

wstrz- 0

ilość Radnych w komisji: 6

ilość Radnych podczas głosowania: 5



Opinia Pozytywna

J.Wcisło- Projekt Nr 37 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny w 2020 roku. 

A.Jóźwin-Rybska-  ustawa  o  wspieraniu  rodziny  i  pieczy  zastępczej  nakłada  obowiązek
przygotowania takiego sprawozdania. Ustawa określa co jest celem takiego programu. Drugi punkt
zabezpieczenie  potrzeb  bytowych  dzieci  i  ich  rodzin.   Element  zapewnienie  infrastruktury.  W
ramach tego programu mamy asystę rodziny. Jeśli rodzina funkcjonuje w sposób nieprawidłowy, na
wniosek  pracownika  socjalnego,  albo  na  wniosek  szkoły  albo  sądu  przydzielany  jest  asystent
rodziny. Mamy ich 4, 2 jest zatrudnionych ze środków unijnych. Nie jest to pracownik socjalny, ale
ścisłe  współpracuje  z  nim.  Praca  asystentów  rodziny  polega  na  podnoszeniu  kwalifikacji
wychowawczych u rodziców, odebranie dzieci, umieszcza się je w rodzinach zastępczych albo w
placówce opiekuńczo- wychowawczej. W ramach programu Planety Saturn mamy psychologa. Jest
podana liczba  osób,  która  korzystała  z  asystenta,  w jakich  obszarach pracuje  oraz  jakie  mamy
rezultaty. Element tego programu jest zawarty w sprawozdaniu. 

J.Wcisło-  czy  są  pytania  do  tego  materiału?  Przechodzimy  do  głosowania  Projekt  Nr  37 w
sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w
2020 roku 

Głosowanie:

za- 5

przeciw- 0

wstrz- 0

ilość Radnych w komisji: 6

ilość Radnych podczas głosowania: 5

Opinia Pozytywna

J.Wcisło- czy ktoś z państwa ma pytania w sprawach różnych?Mamy rodzinę na ul. Katowickiej
99/1 i 99a/3, jednej osobie spaliło się mieszkanie, oraz druga osoba, która ma problem z oknami.
Czy pracownik socjalny byłby w stanie tam przejść i zobaczyć w jakich warunkach ludzie żyją.
Tam jest niebezpieczny teren. 

A.Jóźwin-Rybska- nie ma sprawy, czy to dotyczy osób czy lokali?

B.Wszołek- dostałam takie zgłoszenie podczas organizowanie akcji Szlachetna Paczka, te 2 adresy
się pojawiły. Wolontariusze tam dotarli i przekazali nam takie informacje. 



A.Jóźwin-Rybska-  jeśli uda nam się dotrzeć do tych osób to jak najbardziej im pomożemy, jeśli
chodzi o kwestie lokalowe to już działania CTBS. Z tego co zrozumiałam to jedna osoba tam nie
mieszka?Będziemy w kontakcie bo to są już dane osobowe. 

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