
    Protokół z posiedzenia komisji
Polityki Społecznej , Zdrowia i Bezpieczeństwa

z  26 stycznia 2021 r.               

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

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej,  w związku z  planem
pracy komisji.
Temat  pracy  komisji:  1.  Działania  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czeladzi
wynikające z objęcia wsparciem mieszkańców w związku z COVID-19
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych
3. Sprawy różne
Prowadzący obrady zdalne: Janina Wcisło - przewodnicząca komisji.
Czas trwania posiedzenia: 0:18(14:15 do 14:33)
Frekwencja Radnych:
Zbigniew Panek
Beata Marcinkowska
Łukasz Wesołowski
Jolanta Ptaś
Barbara Strzelecka

Obecni Radni spoza Komisji: 
Barbara Wszołek
Irena Owczarz

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

U  stalenia i Rozstrzygnięcia:  

J.Wcisło- Witam na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Witam
panią Burmistrz Beata Zawiła, witam wszystkich Radnych. Dzisiaj jest Pani Barbara Strzelecka,
zdrowia  życzymy  Pani  Basi.  Tematem  komisji  to  Działania  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Czeladzi wynikające z objęcia wsparciem mieszkańców w związku z COVID-19.
Opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. Sesji nie mamy w tym miesiącu, drugi punkt
nam odpada. Prosimy o krótki wstęp. Materiał jest przygotowany, podpisany przez Pana zastępce. 

A.Jóźwin-Rybska-  w tym naszym covidzie  mieliśmy trochę pracy zwłaszcza z  osobami,  które
miały kwarantanne. Najtrudniejszym dla nas miesiącem był październik. W sumie nawiązaliśmy
kontakt  z  1792  osobami  z  terenu  naszej  gminy.  Wszystkie  działania  trwają  oprócz  placówki
wsparcia  dziennego,  ponieważ tutaj  mamy obostrzenia wojewody do 31 stycznia.  Wdrożyliśmy
wszystkie   zasady  higieniczne,  zakupiliśmy  środki  czystości  dla  pracowników  i  rękawiczki.
Klientów przyjmujemy indywidualnie. Teraz nam się zbliża okres świadczeń rodzinnych. Od lutego



składamy wnioski  na  500+ przez  stronę  bankową.  Nasi  bezdomni  i  nasze  usługi  opiekuńcze  i
wszystkie inne działania w terenie działają. Teraz mamy troszkę problem z osobami bezdomnymi
ponieważ Caritas  Diecezji  Sosnowieckiej  wygrał  przetarg na te  usługi  ponieważ my nie  mamy
swojego ośrodka. Mamy troszkę problemów z osobami, które są nowe tzn takie, które nie były w
placówce i są np. w nocy przyjmowane, albo tzw. z ulicy. Nawiązaliśmy współpracę z jednym ze
schronisk, które organizuje dla takich mieszkańców 10 dniową kwarantannę i po tych 10 dniach
Caritas przyjmuje te osoby. Oczywiście to wszystko jest odpłatne. Nie ma tych osób tak dużo na
dzień  dzisiejszy  mamy  11  osób  bezdomnych,  w  tym  2  osoby  w  takiej  kwarantannie.  Usług
opiekuńczych mamy dla 119 osób. Caritas Diecezji Sosnowieckiej wspiera nas w działaniach, które
przekraczają  nasze  możliwości  bo  organizował  dla  naszych  podopiecznych  np.  paczki
żywnościowe. Te paczki były olbrzymie. Współpraca z Caritas nam się układa i wyżywienie dla
naszych podopiecznych. My z środków własnych kupiliśmy paczki żywnościowe dla 28 rodzin,
które  nie  miały  możliwości  zakupów i  były  w trudnej  sytuacji.  Mieliśmy osoby napływowe z
Ukrainy, dla takich osób nikt nie przewidział formy wsparcia. Współpraca z Caritas i dla  nich
również były duże paczki żywnościowe. Pomagała nam w tym straż pożarna i straż miejska, na
którą  zawsze  możemy  liczyć.  Mieliśmy  mocno  rozpropagowany  wolontariat  dla  naszych
mieszkańców, zgłosiło się kilka osób, wolontariuszy było więcej niż potrzebujących. Znaleźliśmy
również wolontariuszy do wyprowadzania psów. Tylko 5 osób skorzystało z tej  formy pomocy.
Postanowiliśmy rozpisać rozmowy telefoniczne bo zawsze sprawdzaliśmy czy komuś czegoś nie
potrzeba,  czy  jest  samotny,  czy  ma  środki  finansowe,  informowaliśmy  również  o  możliwości
wywozu nieczystości z domu. Najtrudniejszy dla nas okres również chorób wśród pracowników to
był miesiąc październik. Mieliśmy troszkę sprzeczne dane, najpierw policja nam przesyłała dane i
sanepid  nam  przesyłał,  one  się  dość  mocno  różniły,  z  jakich  względów  trudno  powiedzieć
natomiast sprawdzaliśmy wszystkich i  na bieżąco mieliśmy informacje od mieszkańców, którzy
dowiedzieli się, że możemy im pomóc. Wspólnie z UM stworzyliśmy listę sklepów i restauracji
gdzie można zrobić zakupy przez internet, łącznie z lekami. Jeśli macie państwo pytania to chętnie
udzielę informacji.

J.Wcisło-  widzę,  że  dołączyła  do  nas  Pani  Naczelnik  E.Bazańska-  Wolska  i  pani  kierownik
J.Lisowska. A także Pani radna Irena Owczarz.

B.Strzelecka- chciałam podziękować Pani Dyrektor, miałam okazję kilka spraw załatwić z Panią.
Chodzi o Panią, która nie załapała się na program rządowy bo nie miała lat, ale kiedy zadzwoniłam
do MOPSu, Pani Dyrektor natychmiast załatwiła wolontariusza, który pomógł wyprowadzić Panią
na spacer, ponieważ Pani po wylewie, córka mieszkająca poza Czeladzią. Pani chciała chociaż 2
razy  w  tygodniu  aby  ktoś  ja  wyprowadził  na  spacer.  Jeszcze  jedna  sprawa  w  ramach
podziękowania, udało się umieścić Panią 91letnią w DPSie, która jest samotna i z domu już rok nie
wychodziła. We współpracy z Panią Dyrektor udało się. Ta Pani miała opory, udało się przekonać
aby wyraziła zgodę. Teraz mam informację, że jest bardzo szczęśliwa i zadowolona i wszystko jej
się podoba i tą drogą chciałam Pani Dyrektor serdecznie podziękować. 

J.Wcisło- czy mają państwo pytania do Pani Dyrektor?

Z.Panek- jest punkt odnośnie wydawania posiłków i programu Fead, cytowanie tekstu. Na jakiej
zasadzie została wydawana żywność w Sosnowcu, czy to dla Sosnowiczan, na jakich to zasadach
działa?



A.Jóźwin-Rybska- program Fead to jest program rządowy, który w ramach wsparcia finansowego
organizuje  pomoc  żywnościową  dla  najbiedniejszych  mieszkańców  naszego  miasta  i  nie  tylko
naszego. Dlaczego Caritas Diecezji Sosnowieckiej i dlaczego 2 miejsca wydawania posiłków. U
Nas w Parafii jest za mało miejsca, aby wydawać te posiłki, a to są paczki żywnościowe. Dlatego
Sosnowiec  udzielił  nam  w  dużym  magazynie  możliwości  dla  tych  osób,  które  chciały  wziąć
większą paczkę, która jest bardzo duża. Ci, którzy woleli za jednym razem wziąć taką paczkę, na
każdą osobę jest odpowiedni przydział. To są 2 punkty wydawania tego wyżywienia. To są tylko dla
naszych mieszkańców. Caritas ma dostosowane magazyny, samochody i pracowników, które mają
specjalne badania do wydawania żywności. 

Z.Panek- czy to jest dla mieszkańców Czeladzi?

A.Jóźwin-Rybska- tak

J.Wcisło- czy mają państwo pytania do Pani Dyrektor? Nie ma pytań, sądziłam, że pani Barbara
Strzelecka  i  Łukasz  Wesołowski,  które  przechodziły  covid  będą  chciały  zapytać  o  coś  panią
Dyrektor.

Ł.Wesołowski- dlatego nie mam pytań bo wszystko jest w raporcie dokładnie wyjaśnione i pani
Dyrektor też opowiedziała i wszystkie moje ewentualne pytania wyprzedziła

J.Wcisło-  dziękujemy  za  przygotowany  materiał.  Proszę  również  przekazać  pracownikom.
Chciałam zapytać o obcokrajowców czy oni sami się zgłaszają?

A.JóźwinRybska- tu jest taki problem, że osoby, które maja kartę pobytu np. z Ukrainy nie są
traktowani na równi z osobami z UE, a niektórzy w ogóle nie mają kart pobytu. Nie jest to uściślone
jak  mamy  pomagać  natomiast  jeśli  są  głodni,  bo  to  są  całe  rodziny,  dlatego  ta  współpraca  z
Caritasem bo nie mogłam wydać środków gminy na wyżywienie. Dla innych obcokrajowców z UE
to są takie same zasady jak dla obywateli  Polski.  Wydaliśmy 28 paczek ze środków własnych.
Ludzie  sobie  wzajemnie  pomagali.  Z  Cudzoziemcami,  którzy  nie  mają  kart  pobytu,  mieliśmy
informacje z policji i sanepidu, że takie osoby są, a niektórzy sami dzwonili do nas. Problem był
językowy, ale daliśmy sobie radę.

J.Wcislo-  Dziękuje  serdecznie.  Czy  są  zapytania  w  sprawach  różnych?Zamykam  posiedzenie
Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa.

Protokołowała     Przewodnicząca

Janina Wcisło

Milena Kubasik- Janicka               



Data napisania protokołu :27.01.2021
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