
    Protokół z posiedzenia komisji
Polityki Społecznej , Zdrowia i Bezpieczeństwa

z  28 kwietnia 2020 r.  (posiedzenie zdalne)              

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

Tryb  zwołania: Komisja  zwołana  przez  Przewodniczącą  Rady  Miejskiej,  w  związku  z
skierowanymi do komisji uchwałami oraz planem pracy.
Temat pracy komisji: 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czeladzi za rok 2019 ( temat z marca)
2.  Raport  z  ewaluacji  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  dla  Miasta
Czeladź na lata 2016-2022 (temat z marca)
3. Świadczenia rodzinne oraz Program „Rodzina 500+” (temat z kwietnia)
4. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 za rok 2019 (temat z
kwietnia)
Prowadzący obrady zdalne: Janina Wcisło - przewodnicząca komisji.
Porządek obrad:Czas trwania posiedzenia: 0:30(14:15 do 14:45)
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
Z-ca Dyrektora MOPS- Krzysztof Leśniak
MOPS -Michał Goc

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt  Nr  31  w sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Czeladzi za rok 2019 rok

Projekt  Nr  32  w  sprawie  przyjęcia  Raportu  z  realizacji  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2016-2022 za rok 2019 

Projekt Nr 44 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny
w 2019 roku 

Projekt Nr 53 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/223/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16
grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok.



J.Wcisło- Witam na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Witam
panią Burmistrz, panią Elę i pana z-ce Dyrektora MOPS.  Przystępujemy do głosowania Projekt Nr
53 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/223/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia
2019  r.  w  sprawie  przyjęcia  ramowego  planu  pracy  Komisji  Polityki  Społecznej  Zdrowia  i
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok.

Głosowanie:

za-4

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:4

Opinia pozytywna.

J.  Wcisło –  przechodzimy  do  tematu  nr  1  Sprawozdanie  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czeladzi za rok 2019 ( temat z marca). Proszę Pana Krzysztofa Leśniaka.

K.  Leśniak-  przygotowaliśmy  sprawozdanie  za  rok  2019,  w  tym dokumencie  przedstawiliśmy
szereg problemów z którymi musimy się co roku borykać. Proszę o konkretne pytania

J.Wcisło-  czy  są pytania  do tego tematu?  Wydatki  na  zadania  zlecone,  w roku 2014  było  6
000.000  zł  ,  3  lata  później  było  20.000.000  zł,  a  2019  r.  w  było  28  000  0000  zł.  Jaka  jest
przyczyna?

K.Leśniak- wynika to z różnych zadań, które realizujemy, głównie z programu 500+, realizujemy
wiele zadań. Budżet w 2020 roku jest 50.000.000 zł. 

J.Wcisło- pomoc materialna dla uczniów jest przydzielana w formie stypendiów i  zasiłków, jest
również zdanie, że może być też pomoc rzeczowa jako zakup podręczników, ale nie wiąże się to z
300+ tylko dodatkowa forma pomocy dla ucznia?

K.Leśniak- 300+ jest dodatkowym świadczeniem, które jest realizowane. 

J.Wcisło- wspomniano o realizacji programu Opieka 75+, czy to już działa, czy jest w zamiarze?

K.Leśniak-  program  75+  skierowany  jest  do  usług  opiekuńczych,  złożyliśmy  wniosek  do
Ministerstwa w sprawie dofinansowania dla osób 75+ aby zwiększyć usługi. Konkurs jeszcze nie
został rozstrzygnięty w Ministerstwie.

B.Strzelecka- w ubiegłym roku nie było w Polsce bezrobocia. W ubiegłym roku wiemy, że pracy
nie brakowało,  w tym roku będzie sytuacja odwrotna. 60.000 zł wydano na obiady dla dzieci  i
podwieczorki, czy to są dzieci z rodzin dysfunkcyjnych?



K.Leśniak- jeśli chodzi o bezrobocie, w zeszłym roku po raz pierwszy w historii ośrodka pomocy
społecznej z powodu bezrobocia była największa ilość świadczeń. Jeśli chodzi o osoby bezrobotne
to jest znaczna grupa mieszkańców Czeladzi, np. osoby 50+ z niskim wykształceniem, dlatego w
zeszłym roku były realizowane prace społeczno-użyteczne. Jeśli  chodzi o podwieczorki  to były
realizowane w filii  Wspierania Rodziny na ul.  11 Listopada,  natomiast  obiady dofinansujemy w
szkołach, przedszkolach. Realizujemy  program dożywiania w gminie. Powody dla  których osoby
korzystają   są to  rodziny,  które nie  osiągnęły  takiego poziomu dochodów,  ponieważ kryterium
wynosi 150% kryterium dochodowego.

B.Strzelecka- wiemy, że jest akcja „zostań w domu”, czy mają państwo wiedzę na temat agresji w
rodzinach dysfunkcyjnych?

K.Leśniak- znaczący  wzrost  nie  możemy  powiedzieć.  W  Czeladzi  sprawujemy  nadzór  nad
rodzinami objętymi „niebieska karta”. Jeśli zgłasza się sygnał od strony Policja to reagujemy. 

J.Wcisło-  Przystępujemy do głosowania  Projektu Nr  31  w sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z
działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi za rok 2019 rok

Głosowanie:

za-4

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:4

Opinia pozytywna.

J.Wcisło- temat  Raport z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Miasta Czeladź na lata 2016-2022 za rok 2019 

K.Leśniak-  jest  to najważniejszy dokument.  Działa to już 3,5 roku.  Zawarta jest informacja na
temat  komitetu monitorującego,  monitoruje stopień realizacji  tego dokumentu.  Przygotowaliśmy
raport za 2019 rok oraz porównanie z lat  2016 . dotyczy pomocy społecznej,  bezpieczeństwa,
edukacji. 

J.Wcisło- czy  są  pytania?Przystępujemy  do  głosowania  Projektu  Nr  32 w  sprawie  przyjęcia
Raportu z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź
na lata 2016-2022 za rok 2019 

Głosowanie:

za-5

Przeciw-0



Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:5

Opinia pozytywna.

J.Wcisło- temat świadczenia rodzinne oraz Program Rodzina 500+ 

M.Goc- świadczenia rodzinne istnieją od 2004 roku, opieka nad dzieckiem , na przekroju tych lat ,
najwyższy zasiłek wynosi 95 zł na osobę Szeroki wachlarz usług. Mówiliśmy o programie 300+.
Dodatki z tytułu dojazdu do szkoły poza Czeladzią, Wydatki miesięczne z ok 520.000 zł do tego
dochodzi fundusz alimentacyjny . Duży wzrost zasiłków pielęgnacyjnych. Kwotowo nie różni się to
z roku na rok. Dochody Polaków się podwyższyły,  do dochodów nie są wliczane świadczenia.
Świadczenie pielęgnacyjne jest rewalidowane co rok. Pieniądze są wypłacone na bieżąco. Jeśli
chodzi  o  500+,  funkcjonuje  od  2016,  w  2019  obowiązuje  na  pierwsze  dziecko,  wzrost  jest
dwukrotny, 2 200 000 zł. 4 400 świadczeń miesięcznie. Koszty usługi są obniżone. 

J.Wcisło- czy są pytania? Dziękuje bardzo. Przechodzimy do tematu przyjęcia sprawozdania z
realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2019 roku 

K.Leśniak- działania  nasze są skierowane na rodziny,  w związku w ramach ustawy o  pieczy
zastępczej, gmina jest zobowiązana do wspierania rodziny. Asystenci rodziny jest ich 4. Kreatywna
piaskownica na Piaskach, Centrum usług na ul. Bidermana. Działania, które miały na celu poprawę
rodzin, poprawa nauki, rozwój dzieci. W 2019 roku w 79 rodzinach pracownicy socjalni zajmują się
opieką przemocy, monitorują rodziny , w których występuje przemoc.

J.Wcisło- mówimy o przyjęciu sprawozdania za 2019 rok, czy Ci asystenci rodziny mogą teraz
dotrzeć do rodzin?

K.Leśniak-  asystenci  rodziny,  monitorowaniem sytuacji  rodzin  zajmują  się  również  pracownicy
socjalni,  jest  ich  13.  W  czasie  pandemii  oprócz  informacji  telefonicznej,  mamy  ograniczona
możliwość sprawdzania sytuacji. Dotyczy to nie tylko dzieci ale i  osób starszych. 

J.Wcisło- czy są pytania? Przystępujemy do głosowania  Projektu Nr  44  w sprawie  przyjęcia
sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2019 roku 

Głosowanie:

za-5

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:5



Opinia pozytywna

J.Wcisło-  czy mieszkania chronione będą tworzone na terenie gminy, czy bezdomni mogą się
wykąpać u nas?

K.Leśniak-  jeśli chodzi o bezdomnych to są zabezpieczeni, mamy podpisane umowy z Domami
dla  bezdomnych,  gdzie  mają  oprócz  noclegu  zapewnione  wyżywienie.  Gdyby  była  możliwość
lokalowa to łaźnia mogłaby powstać, ten nasz apel jest nadal aktualny. Nie mamy spadku liczby
osób bezdomnych. Współpracujemy ze strażą miejską, nie ma problemu z miejscami z ośrodkami
dla bezdomnych. Jeśli chodzi o kwestię mieszkań chronionych to wiąże się to ze znalezieniem
miejsc do tego celu, jeśli będą możliwości finansowe.

Ł.Wesołowski-  usłyszałem, że mamy spadek bezdomnych, jak się zapoznałem z materiałami to
jest ich 2. 

K.Leśniak- mówi  pan o  raporcie  monitoringu.  Liczba bezdomnych na 1000 mieszkańców.  My
traktujemy osobę bezdomną jako osobę niezamieszkałą w miejscu zamieszkania . My mamy ok 30
osób, które przebywają w ośrodkach,  pozostali w lokalach u  innych ludzi. 

J.Wcisło- czy są pytania? Dziękuje. Zamykam posiedzenie komisji.

Protokołowała     Przewodnicząca

Janina Wcisło

Milena Kubasik- Janicka               

Data napisania protokołu :05.05.2020

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


