
    Protokół z posiedzenia komisji
Polityki Społecznej , Zdrowia i Bezpieczeństwa

z  24 listopada 2020 r.               

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

Tryb  zwołania: Komisja  zwołana  przez  Przewodniczącą  Rady  Miejskiej,  w  związku  z
skierowanymi do komisji uchwałami oraz planem pracy.
Temat pracy komisji: 1. Projekt budżetu na 2021 rok
2. Realizacja Programów profilaktycznych w 2020 roku
Prowadzący obrady zdalne: Janina Wcisło - przewodnicząca komisji.
Porządek obrad:Czas trwania posiedzenia: 1:00(14:15 do 15:15)
Frekwencja Radnych:
Zbigniew Panek
Beata Marcinkowska
Barbara Strzelecka
Łukasz Wesołowski
Jolanta Ptaś
Pozostali Obecni:                                                 
Burmistrz- Zbigniew Szaleniec
Burmistrz ds. społecznych- Beata Zawiła
Skarbnik- Bogusława Tanhojzer
Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej-Elżbieta Bazańska-Wolska
Kierownik Wydziału Polityki Społecznej- Justyna Lisowska
Dyrektor MOPS- Aneta Jóźwin-Rybska
Dyrektor DPS- Dominik Hodurek

U  stalenia i Rozstrzygnięcia:  

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt Nr 160  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta  Czeladź z  organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”

J.Wcisło- Witam na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa.  Witam
panią Burmistrz,  panią Naczelnik,  witam Panią Dyrektor  MOPS, witam Pana Dominika,  witam
Panią Skarbnik, witam wszystkich Radnych. Tematem komisji jest  Projekt budżetu na 2021 rok
oraz Realizacja  Programów  profilaktycznych  w  2020  roku.  Mamy  projekt  uchwały  do
zaopiniowania  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta  Czeladź  z  organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”. Zaczynamy od punktu
pierwszego czyli Projekt budżetu na 2021 rok.

Skarbnik- część z Państwa mnie już słyszała wczoraj podczas Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Edukacji.  Objaśnienia  są  szerokie  do  projektu  budżetu  jak  i  do  WPF.  Budżet  na  rok  2021



oszacowany jest  na kwotę  206 142 949,3 zł.  Dochody bieżące  w kwocie 152 640 378,13  zł,
dochody majątkowe 53 502 571,00 zł. Wydatki w wysokości 221 943 039,13 zł. Z czego wydatków
bieżących 151 401 412,09 zł, wydatki majątkowe 70 541 627,04 zł. Po tym rozrachunku  (różnica
między  dochodami  i  wydatkami  budżetu)  wynosi  15  800  090,00  zł,  które  planujemy  pokryć
przychodami  z  tytułu  emisji  obligacji  7  918 667,00 zł  oraz  przychodami  jednostek  samorządu
terytorialnego  z  niewykorzystanych  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu  w
wysokości 7 881 423,00zł.   Rozchody czyli spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2 000 000 zł.
Obligacje  w wysokości  10  000 000  zł  to  nie  są  kolejne  obligacje,  nie  będziemy w tym roku
uruchamiać tych obligacji, w związku z tym, że przesuwa się duża inwestycja jak Cechownia, w
budżecie  na 2021 znajdzie  się  te  10  000 000 zł.  Druga kwota  wynika  z  rządowego programu
inwestycji lokalnych . Te środki muszą być na rachunku. Wprowadzamy je do przychodów w 2021
roku.  Nadwyżka operacyjna  w wysokości  1  238 966,  04  zł.  WPF jest  pokłosiem budżetu.  Na
kolejne lata są procentowe wzrosty. Nasze programy, które funkcjonują w wykazie przedsięwzięć.
Znaczna część wydatków społecznych jest pokrywana dotacjami z budżetu państwa. 35 900 zł, w
ramach zadań z zakresu rodziny to 36 000 000 w tym świadczenia 500+ to kwota 7 000 000zł. 1
910 156 zł na dotacje zadania z działki polityki społecznej, 

Burmistrz-   podobnie jak na Komisji  Rewizyjnej powtarzałam jest  to rekordowy budżet.  Nasz
budżet rośnie z roku na rok i jestem z tego ogromnie zadowolony. Nie jest to budżet asekuracyjny.
Chcemy zrealizować  wszystkie  zaplanowane  zadania  inwestycyjne.  Ok  67  000  000  zł  chcemy
przeznaczyć na inwestycje. Duży udział to są środki unijne także teraz rządowe. Cieszymy się, że w
tym roku nie musieliśmy skorzystać z emisji obligacji. Ogromnie się ciesze, że w tej sytuacji jaka
jest  w  kraju  nie  obcinamy  dotacji  żadnej  instytucji.  Zawsze  najtrudniejszą  częścią  jest  część
oświatowa. Są pewne ograniczenia w stosunku do oczekiwań. Myślę, że działalność społeczna też
nie ma ograniczeń. MOPS zamknie się bez dodatkowych środków z naszej strony. Dziękuje Pani
Dyrektor za racjonalne gospodarowanie środkami. Nie ograniczaliśmy wydatków na organizacje
pozarządowe.   Chcemy realizować wszystko tak jak byśmy sobie życzyli.  Proszę o pozytywne
zaopiniowanie tego projektu budżetu.                                            

J.Wcislo- czy są pytania?

Ł.Wesołowski- uwaga jest błąd omyłkowy dział 600, jest źle opisany. Kolejna sprawa jest zapisane,
że udział w podatku dochodowym to 46 000 000 zł, planowana wysokość wpływu jest wyższa  skąd
ta różnica?

Burmistrz-  takie  dane  otrzymujemy  od  Ministerstwa  Finansów.  Nasza  właściwa  gospodarka
zwłaszcza mieszkaniowa powoduje sprowadzenia wielu mieszkańców, wpływy z PITu rosną   i
rosną  nasze  udziały  w  tych  pitach.  Jesteśmy  zaskoczeni,  że  te  udziały  tak  rosną.  Oby  się  to
potwierdziło, że takie wpływy będą.  

Skarbnik- część kwot, które wprowadzamy do budżetu to kwoty które wpływają do nas od rządu,
wojewody. Mimo iż jest zapisana,  że tyle wpływa do budżetu to może się zdarzyć,  że wpłynie
mniej. Kwoty będą weryfikowane.  Podatek z PITu nie wpływa 1 stycznia.

Ł.Wesołowski- mamy wydatki majątkowe na poziomie niecałych 70 000 000zł, czy to są wydatki
tylko w 2021 roku?   



Skarbnik- tak one są takie duże

Burmistrz- transport, ATRy, Cechownia to są zadania wieloletnie . Inwestycje są klasyfikowane w
różnych działach. To są inwestycje w większości rozpoczęte. 

Skarbnik- w WPF jest wykaz przedsięwzięć z dofinansowaniem UE. Tam jest już 48 000 000 zł. 

Ł.Wesołowski- to  wydatki, które niekoniecznie muszą się wydarzyć w 2021 roku?

Burmistrz- niektóre zostały przesunięte z tego roku, wszystkie te które są zaplanowane to zakończą
się w przyszłym roku poza Cechownią. 90% inwestycji wpisanych to muszą być zakończone w
danym roku.

Ł.Wesołowski- w planach jest przedstawiona budowa ulicy Schreibera, ale nie widać co tam jest
napisane.

J.Wcisło-  dziękuje  Pani  Skarbnik.  Przechodzimy  do  tematu  Realizacja  Programów
profilaktycznych w 2020 roku

J.Lisowaska-  jeśli  chodzi  o  realizację  programów  profilaktycznych  w  roku  bieżącym,  nie  są
realizowane tak jak dotychczas. Wynikają z gminnego programu przeciwdziałania narkomani oraz
programu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.   Działania   w sferze profilaktyki  zdrowotnej,
akcja „Lepiej zapobiegać niż leczyć” w lipcu odbyły się badania usg tarczycy, we wrześniu badania
osteoporozy,  badania  słuchu.  Ponadto  02.09.2020  odbyły  się  badania  zaćmy.  Na  bieżąco
współpracując z firmami udostępniamy miejsce dla mammobusów i mieszkanki mogą skorzystać.
Profilaktyka społeczna odbyła się Harcerska akacja zima- 210 dzieci  uczestniczyło, akcja letnia
musieliśmy zorganizować inaczej, działania wspólnie z MOSIR. Odbywały się zajęcia sportowe, na
rynku odbyły  się  2  spektakle.  Atrakcją  w sierpniu  był  pociąg  dla  dzieci  na  rynku.  Działania  i
programy profilaktyczne są realizowane w placówkach oświatowych między innymi w szkole nr 3 i
7 działają świetlice. Działa również PIK obecnie porady telefoniczne, bezpłatne dla mieszkańców.,
W kwietniu uruchomiony telefon dla osób z problemami związanymi z pandemią. Rozprowadzamy
materiały  i  ulotki  dla  mieszkańców  i  na  placówki  oświatowe.  Działania  profilaktyczne  są
realizowane przez organizacje pozarządowe. Są to  działania mające na celu odciągniecie młodzieży
od używek poprzez zajęcia opiekuńczo- wychowawcze realizowane przez stowarzyszenie uczniów
nr  5.  Stowarzyszenie  pomocy  rodzinie-  wsparcie  psychologiczne  dla  rodzin  z  uzależnieniami.
Centrum profilaktyki i więzi. Czeladzkie stowarzyszenie – ośrodek wsparcia rodziny. Nasze szkoły
uczestniczą w działaniach profilaktycznych. Szkoły i przedszkola realizują działania z podstawy
programowej. 

E.Bazańska-Wolska- szkoły mają programy profilaktyczne. Były realizowane za pomocą metod do
pracy zdalnej. Uczniowie mieli kontakt z pedagogiem, psychologiem. 

J.Wcisło- czy są pytania?

I.Owczarz-  chciałam  zapytać  o  MSZS,  zajęć  odbyło  się  mało,  jak  to  się  odbywa  teraz?Czy
niewykorzystane środki wracają do gminy?



J.Lisowska-  jeśli  chodzi  o  realizacje  dotacji  i  umowę  z  MSZS,  stowarzyszenie  które  nie
wykorzysta dotacji w przewidzianej formie, jest zobligowane do zwrotu środków.

J.Wcisło- zajęcia odbywały się do polowy marca i we wrześniu, październiku. Szkoły, które zajęły
pierwsze miejsca to drużyny szkół wyjeżdżają w tym czasie. Szkoła nr 2 w hokeju, szkoła nr 5 w
koszykówce. 

Ł.Wesołowski- na  pewno  będzie  jeszcze  w  szachach  szkoła  nr  2  jesteśmy  na  szczeblu
wojewódzkim.

B.Strzelecka- zasada niemożności gromadzenia nie dotyczy sportu?

J.Wcisło-  nie  mam pojęcia  jak  to  będzie  teraz  organizowane,  na  pewno wszelkie  środki  będą
zachowane

J.Lisowska- obostrzenia obowiązują, jeśli chodzi o udział w zawodach, odbywa się to bez udziału
publiczności. Szkoły będą wyjeżdżały na zawody. 

J.Wcisło- biorąc pod uwagę, że w zawodach bierze udział 16 grup po kilka osób plus opiekunowie
to robi się spora grupa osób

B.Marcinkowska- jeżeli środki nie zostaną wykorzystane w pełni to przechodzą na następny rok?

J.Lisowska- jeśli chodzi o zwroty dotacji, to jeśli chodzi o środki alkoholowe to wracają na konto
urzędu.  Jeżeli zaszłaby taka konieczność, że środków byłoby mało i nie zabezpieczy to wszystkich
zadań miasta to może być wykorzystane na dodatkowe konkursy.

A.Jóźwin-Rybska- co do zawodów sportowych, są przeprowadzane i treningi również. 

J.Wcisło- jak się ma sprawa z PIK, czy tych porad jest teraz więcej ?

J.Lisowska-  faktycznie  jest   więcej  porad przy otwartym PIKu,  teraz  porady też  są  udzielane,
najczęściej porady prawnika, jak również przemocy i uzależnień.

J.Wcisło- Akcja profilaktyczna, czy wystarczyło czasu żeby przebadać wszystkie osoby?

J.Lisowska- tegoroczne badania były na zapisy. Patrząc na okres i czas akcji skorzystały te osoby
które się wcześniej zapisały. 

J.Wcisło- Przechodzimy do Projektu Nr 160 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta
Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”.

J.Lisowska-  program wynika  z  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego i  o  wolontariacie,
Działania są tożsame z rokiem bieżącym. Środki zaplanowane raczej są na poziomie tegorocznym.
Na  pomoc  społeczną  przeznaczona  jest  kwota  30  000  zł,  jest  to  kwota  mniejsza  niż  w  roku
bieżącym, ale jest wystarczająca. Konkurs z pomocy społecznej żadna organizacja się nie zgłosiła



aby zrealizować działania.  Te środki  są  pomniejszone.  Działania  przeciw uzależnieniom to jest
kwota taka sama. Działania z oświaty jest 5000 zł  mniej niż do roku bieżącego. Kultura jest o
10000 zł mniej. Według zapotrzebowania przy tworzeniu tego programu myślę, że wystarczy. Sport
było 400 000 zł, jest zaplanowane 420 000 zł na dotacje.               

J.Wcisło- czy są pytania? 

I.Owczarz-  w dziale  sport  w kwocie  420 000 zł  jest  dodane  w tym stypendia,  czy  to  będzie
wyodrębnione, bo nie ma w tej chwili regulaminu w sprawie przyznawania stypendiów. Zgłosił się
do mnie pewien pan, którego córka trenuje rzut kulą i  osiąga bardzo dobre wyniki w regionie,
zapytał mnie czy ma możliwość skorzystania z takiego stypendium. W jaki sposób jest teraz podział
tych stypendiów, czy ta dziewczyna czy klub może się zwrócić o jego przyznanie?

J.Lisowska- jeżeli  chodzi  o  miasto  od  2  lat  stypendia  są  przyznawane  dla  stowarzyszeń.
Obowiązuje w mieście uchwala dot. nagród sportowych. Osoba fizyczna czy klub sportowy może
się ubiegać o taka nagrodę. Zasadą w tej uchwale i kryterium jest to, że musi być mieszkańcem
Czeladzi i nie musi należeć do klubu sportowego. Może się ubiegać o nagrodę sportową. Wnioski o
nagrodę sportową można składać do końca maja za osiągnięcia z roku poprzedniego. 

J.Wcisło- miałam uczennice, która trenuje lekkoatletykę w Sosnowcu.

I.Owczarz- nagroda jest  jednorazowa,  ale  stypendium jest  wielokrotne. Na jakiej  podstawie  te
stypendia są przyznawane?

J.Lisowska- program współpracy określa jaka kwota idzie na stypendia. 

J.Wcisło- Przechodzimy  do  głosowania  Projektu  Nr 160 w  sprawie  uchwalenia  „Programu
współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art.3  ust.3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie, na rok 2021”

Głosowanie:

za-6

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:6

Opinia pozytywna

J.Wcisło- sprawy różne. Czy są pytania?

Z.Panek-  są zakłócenia i nie rozumiemy przebiegu tych obrad. Jaka wygląda sytuacja z  ofiarami
pożaru i jaka jest teraz sytuacja?



B.Zawiła-  wszyscy  poszkodowani  mają  teraz  miejsce  zamieszkania,  SRK  poszukuje  dla  nich
nowych mieszkań. Będą mieszkali na terenie Będzina, Dąbrowy Górniczej. MOPS dożywia tych
ludzi, organizujemy akcję zbierania potrzebnych rzeczy. Dostali również zapomogę jednorazową
ponad  1500  zł.  Więcej  dostają  osoby  zarejestrowane  w  MOPS.  Radne  B.Wszołek  oraz
B.Marcinkowska  też  zorganizują  potrzebne  rzeczy.  Wiele  rzeczy  już  dotarło  do  tych  osób.
Zwierzęta są w schronisku w Milowicach.

I.Owczarz- czytałam na stronie Burmistrza, że ten blok nie nadaje się do użytku. SRK jeśli nie
znajdzie mieszkań czy jest możliwość, że miasto pomoże.

B.Zawiła- na dzień dzisiejszy wiem, że SRK posiada zasoby.

B.Strzelecka-  chciałabym aby jutro na sesji pani przewodnicząca się wypowiedziała w  temacie,
który został opisany w mediach. Ten hejt, który się teraz wylewa na przewodniczącą to dotyczy to
również nas.

B.Zawiła- my nikogo nie możemy zmusić żeby się z tej sprawy tłumaczył. To Rada kontroluje
Burmistrza a nie na odwrót. To jest jej osobista sprawa. 

I.Owczarz- może sama pani przewodnicząca chciałaby się wypowiedzieć .  

J.Wcisło- Centrum Usług Rynek 22 co się podziało i kiedy będzie otwarcie?

A.Jóźwin-Rybska- budynek  nie  jest  w  naszych  kompetencjach,  działania  społecznościowe  są
utrudnione teraz

J.Wcislo- Zamykam posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa.

Protokołowała     Przewodnicząca

Janina Wcisło

Milena Kubasik- Janicka               

Data napisania protokołu :25.11.2020

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




