
    Protokół z posiedzenia komisji
Polityki Społecznej , Zdrowia i Bezpieczeństwa

z  27 października 2020 r.               

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

Tryb  zwołania: Komisja  zwołana  przez  Przewodniczącą  Rady  Miejskiej,  w  związku  z
skierowanymi do komisji uchwałami oraz planem pracy.
Temat pracy komisji: 1.Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2. Współpraca Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi
Prowadzący obrady zdalne: Janina Wcisło - przewodnicząca komisji.
Porządek obrad:Czas trwania posiedzenia: 0:40(14:15 do 14:55)
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
Kierownik Wydziału Polityki Społecznej- Justyna Lisowska
Dyrektor MOPS- Aneta Jóźwin-Rybska
Żłobek
Olgierd Konieczny- Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach 

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt Nr 135 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VIII/107/2011 Rady Miejskiej
w Czeladzi w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz
warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi

Projekt Nr 143 w sprawie przyjęcia Raportu z ewaluacji w połowie okresu wdrażania Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2016-2022 



J.Wcisło- Witam na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa.  Witam
panią Burmistrz, panią Naczelnik, Panią Dyrektor MOPS, witam wszystkich Radnych. Tematem
komisji  jest  Działania  na rzecz przeciwdziałania  przemocy w rodzinie  oraz Współpraca Miasta
Czeladź z organizacjami pozarządowymi. Mamy 2 projekty uchwał do zaopiniowania w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VIII/107/2011 Rady Miejskiej  w Czeladzi  w sprawie
ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia
od ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi oraz projekt w sprawie przyjęcia Raportu z
ewaluacji  w  połowie  okresu  wdrażania  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  dla
Miasta  Czeladź  na  lata  2016-2022.  Przechodzimy  do  punktu  1  mianowicie  działania  na  rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Proszę Panią Dyrektor MOPS.

A.Jóźwin-Rybska- działania  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  prowadzi  zespół
interdyscyplinarny powołany na podstawie uchwały z dnia 3 lutego  2011 r. w trybie sposobu i
powoływania członków zespołu. Zespól obsługiwany jest przez MOPS. W skład zespołu powołani
są  przedstawiciele  rożnych  jednostek,  policji,  urzędu,  szkół,  oświata  i  ochrona  zdrowia.  To  są
nieodpłatne  działania  wykonywane  w  ramach  obowiązków pracy.  Formularze  niebieskich  kart,
które trafiają do naszej komisji rozpatrywane są przez zespól interdyscyplinarny i grupy robocze.
Jedna niebieska  karta  jest  rozpatrywana  rodzina,  podejmowane  są  wszystkie  środki  jak  pomoc
rodzinie, pomoc ofierze, pomoc sprawcy przemocy. Od 2019 roku z czyjej inicjatywy powstawały
niebieskie  karty.  Musimy  jako  MOPS  wejść  w  środowisko  i  sprawdzić  co  się  w  tej  rodzinie
zadziało. Jeżeli chodzi o to kto doznaje przemocy, sprawcami są mężczyźni. Oprócz działań grup
roboczych, są to 3 osoby, które zajmują się tą przemocą zajmują się między innymi korespondencją
z sądem, ograniczenie władzy rodzicielskiej, umieszczenie w pieczy zastępczej, odebranie dziecka z
rodziny.  Pracownik  socjalny  nie  może  tego  zrobić  sam,  musi  wezwać  policje  i  pogotowie,
przewożone jest dziecko do szpitala aby dokonać obdukcji i jest zabezpieczone w pieczy zastępczej.
( jest to placówka w Sarnowie albo rodzina zastępcza). Zazwyczaj jeszcze robiliśmy działania z
monitorowaniem  przemocy  w  mieście.  Kampania  białej  wstążki  działania  na  rzecz  kobiet
doznającej przemocy. W tym roku covid pokrzyżował nam plany. Wszystkie osoby z zespołu są
zarażone.

J.Wcislo- czy są pytania?

B.Marcinkowska- czy teraz ta przemoc wzrosła?

A.Jóźwin-Rybska-  prześledziliśmy  jak  to  wyglądało marzec-czerwiec  2020  roku,  było  tej
przemocy  dużo  więcej,  odebraliśmy kilkoro  dzieci   w  tym trudnym czasie  bo  interweniowały
dzieci. My przez miesiąc nie wchodziliśmy w środowisko. Do tej pory wchodziliśmy w środowisko
od kwietnia, współpracowaliśmy z rodzinami. Nie zwalnia nas to z obowiązku żeby nie wiedzieć co
się  dzieje  w  takiej  rodzinie.  Jesteśmy  teraz  w  okrojonym  składzie.  Ten  zespól jest  na  razie
wyłączony. 

B.Strzelecka- mam pytanie, dotyczące skali ubóstwa wyczytałam, że od 2016 roku znacznie spada,
czy to jest zasługa 500+?

A.Jóźwin-Rybska-  500+  przyczyniło  się  do  tego,  ale  również  spadło  bezrobocie.  Ten  byt  się
poprawił, mamy to poparte dowodami jak to funkcjonuje w Polsce. Od 2018 roku dosyć dochody



wzrosły.  Rodziny  korzystające  z  pomocy  społecznej,  tam  zostały  osoby  niepełnosprawne,
bezdomne, uzależnione. Rodziny, które maja problemy z przemocą, uzależnienia.  Zostały dotacje
do wyżywienia,  zasiłki  i  stypendia  szkolne.  Rodziny nie  chcą  się  o  to  starać ponieważ  muszą
wykazywać swój dochód.

B.Strzelecka- wyczytałam w materiałach, że występuje  problem rodzin wielo problemowych. Czy
jest dużo takich rodzin?

A.Jóźwin-Rybska-  myślę, że za chwile o tym powiem. Jest z nami Pan Olgierd z instytutu, który
robił badania. Rodzin mamy takich sporo, maja dobrą kondycje finansową, ale nie  radzą sobie z
życiem i  jego  problemami. Doznawanie przemocy  w rodzinach,  które normalnie  funkcjonują a
okazuje  się, że  na  przykład  matka  pije,  ojciec  sporadycznie  pojawia  się  w  domu.  Dzieci
pozostawały bez opieki, jedzenia.  

J.Wcisło-  odbyło się 170 grup roboczych  to znaczy ,że zespoły pracują co drugi dzień, jak to
wygląda?

A.Jóźwin-Rybska- posiedzenia zespołów odbywają się 1, 2 razy w tygodniu. Zespól złożony ze
specjalistów spotyka się cyklicznie. Pani Justyna Lisowska najdłużej zna tą problematykę ponieważ
najdłużej należy do takiego zespołu. Jeśli są pytania o to Pani Justyna odpowie. 

J.Wcisło- czy są pytania? Przechodzimy do tematu  Współpraca Miasta Czeladź z organizacjami
pozarządowymi

E.Bazańska-Wolska- jestem z Panią Justyną Lisowską, która najlepiej zna temat

J.Lisowska-  jeżeli chodzi o współprace z organizacjami,  odbywa się  na podstawie programu,
który jest przyjmowany uchwałą raz w roku. Co roku planujemy pieniądze dla organizacji, w roku
bieżącym  współpraca  wygląda  inaczej  niż  do  tej  pory.  Organizacje  realizują  swoje  zadania  z
zakresu przeciwdziałanie przemocy, z pomocy społecznej, z kultury, sportu, oświaty. Organizacje,
które  biorą  udział  w konkursach,  otrzymują dotacje.  Jeżeli  są  jakieś  pytania co do konkretniej
organizacji czy punktu postaram się odpowiedzieć.

J.Wcisło- czy są pytania? Stowarzyszenie pomocy rodzinie  gdzie się mieści?

J.Lisowska- siedziba stowarzyszenia jest na ul. Dziekana, mieli też siedzibę w Edenie natomiast
zrezygnowali z tego pomieszczenia. Realizacja zadań z przeciwdziałania patologiom i z oświaty,
Jest to dla osób dla rodzin skierowanych przez pedagogów.

 J.Wcisło- przy sp5 działa stowarzyszenie , widziałam te dziewczyny raz

J.Lisowska-  jeśli  chodzi o samo zadanie,  stowarzyszenie rodziców my przekazujemy środki na
treningi  tych  dziewczynek,  teraz  jest  ciężko  żeby  brały  udział  w  koncertach.  Jak  najbardziej
staramy się i rozmawiamy aby te dziewczyny w każdym tym koncercie uczestniczyły

B.Marcinkowska- co z Orkiestrą Dętą?



J.Lisowska- cały czas maja próby, jeśli  chodzi o koncerty,  które były zaplanowane, ciężko jest
powiedzieć czy się odbędą. 

B.Marcinkowska- rozumiem, że Orkiestra działa?

J.Lisowska- tak, próby maja normalnie

J.Wcisło- Przechodzimy do Projektu Nr 143 w sprawie przyjęcia Raportu z ewaluacji w połowie
okresu wdrażania Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta  Czeladź na lata
2016-2022 

A.Jóźwin-Rybska- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wskazuje co gmina i MOPS
muszą zrobić w ramach tego dokumentu. Strategia dotyczy naszej gminy, a my zbieramy pewne
materiały. Posłużyliśmy się tym żeby nie była to strategia MOPSu i żeby nie było to tak widziane.
Została  stworzony  przez  stowarzyszenia  oraz  powiat.  W połowie  tej  strategii  należy  dokonać
podsumowania  co  wyszło,  a  co  nie  wyszło  i  co  należy  zmienić.  Badania,  które  robił  instytut
pomagają  nam  fachowcy.  Poprosiliśmy  osoby  zarządzające  bo  są  to  specjaliści  oraz  przy
podsumowaniu. Oni rozmawiali z Państwem . Poproszę Pana Olgierda aby to zreferował. 

O.Konieczny- jak pani dyrektor wspomniała, wyniki  są prawie o rok spóźnione,  wynikało to z
tego,  że  włączono rok  2019.  W obszarze  objętym  strategią sporo  się  działo. W tej  ewaluacji
interesowały nas  2  aspekty.  Pierwszy  formalny  aspekt na  ile  strategia jest  aktualna,  na  ile
wyznaczone cele  pokrywają  wszystkie  obszary  problemowe,  jak  system  monitorowania
funkcjonuje. Drugi  aspekt  to  aspekt  wykonawczy  na  ile  cele,  które  maja  być  realizowane są
realizowane i  czy  żaden z  nich  nie  jest  zagrożony.  Macie  Państwo bardzo  dobra  strategie.
Większość  procesów  przebiega poprawnie.  Ciekawy  raport  byłby  wtedy jakby  cele  nie  były
wykonywane. Macie państwo świetny zespól. Nie stwierdziliśmy, aby którykolwiek z celów był nie
wykonany, aby zmodyfikować strategie. Pomimo tych pochwał, chciałbym zwrócić uwagę na kilka
elementów  w  tym  raporcie.  Po  pierwsze  zmiana  sposobu  roli  MOPS w  całym  systemie.
Zmniejszyła się liczba rodzin, ilość pracy socjalne, nie oznacza zmniejszenia pracy ośrodka. Drugi
punkt  to  sytuacja seniorów,  zwiększyła  się  liczba  usług  opiekuńczych,  które  są organizowane.
Przeniesiono funkcje z jednego obszaru do innego. Kolejny element to mieszkalnictwo szczególnie
mieszkania socjalne. Gmina  straciła co 7 lokal socjalny. Nie wiem na ile to jest istotne, państwa
strategia jest bardzo szeroka. Żaden inny dokument nie jest taki szeroki. Element, który zasługuje
na troskę to są wyniki jakie uczniowie osiągają na egzaminach. Nie ma powodu dlaczego Czeladź
miałaby nie mieć szkół na wysokim poziomie. Złe wyniki obejmowały gimnazja. Dobrą prognozą
są wyniki ze szkoły podstawowej. Jeśli są pytania to proszę .

J.Wcisło- czy są pytania? Czy to musi być pisane takim trudnym językiem? Cytowanie zdania

O.Konieczny- mam nadzieje, że nie ma tak dużo skomplikowanych zdań. Przyjmuje krytykę

J.Wcisło- Przechodzimy do głosowania Projektu Nr 143 w sprawie przyjęcia Raportu z ewaluacji
w połowie okresu wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź
na lata 2016-2022 



Głosowanie:

za-5

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:5

Opinia pozytywna

J.Wcisło- Przechodzimy do Projektu Nr 135  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr
VIII/107/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty
za  wyżywienie  dziecka  oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat  w Żłobku Miejskim w
Czeladzi

B.Zawiła- widzę, że jest zalogowany pracownik ze żłobka. Myślę, że Pani Justyna w tej sprawie 

E.Bazańska-Wolska- generalnie nie zmieniamy stawek, chodzi o uchwalenie  tekstu jednolitego
uchwały.  Wszystkie  zmiany  muszą  być  zaktualizowane  w  tekście  jednolitym,  nie  ma  żadnych
zmian merytorycznych. Nic nie podwyższamy, ani nie obniżamy. 

J.Wcisło- Przechodzimy do głosowania Projektu Nr 135  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały  Nr  VIII/107/2011  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi  w  sprawie  ustalenia  opłaty  za  pobyt,
maksymalnej  opłaty za wyżywienie  dziecka  oraz  warunków zwolnienia  od ponoszenia opłat  w
Żłobku Miejskim w Czeladzi

Głosowanie:

za-5

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:5

Opinia pozytywna.

J.Wcislo-  czy  są pytania  do  punktu  sprawy  rożne?Zamykam  posiedzenie  Komisji  Polityki
Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa.



Protokołowała     Przewodnicząca

Janina Wcisło

Milena Kubasik- Janicka               

Data napisania protokołu :28.10.2020

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


