
    Protokół z posiedzenia komisji
Polityki Społecznej , Zdrowia i Bezpieczeństwa

z  29 grudnia 2020 r.               

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

Tryb  zwołania: Komisja  zwołana  przez  Przewodniczącą  Rady  Miejskiej,  w  związku  z
skierowanymi do komisji uchwałami oraz planem pracy.
Temat pracy komisji: 1. Opracowanie ramowego planu pracy Komisji na 2021 rok
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych
3. Sprawy różne
Prowadzący obrady zdalne: Janina Wcisło - przewodnicząca komisji.
Porządek obrad:Czas trwania posiedzenia: 0:45(14:15 do 15:00)
Frekwencja Radnych:
Zbigniew Panek
Beata Marcinkowska
Łukasz Wesołowski
Jolanta Ptaś

Nieobecni radni:
Barbara Strzelecka

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

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt Nr 182 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na rok 2021

Projekt  Nr 188 w  sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania  i ustalania  odpłatności  za
usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z wyłączeniem  specjalistycznych  usług
opiekuńczych  dla  osób
z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego
zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. (MOPS)

Projekt Nr 183 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej   w Czeladzi  w ramach  funkcjonowania  Poradni  Terapii  Uzależnienia  od  Alkoholu
i Współuzależnienia w 2021 roku 



Projekt  Nr  184  w  sprawie   udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie  Sosnowiec  na  działania
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem
alkoholowym z terenu  Miasta Czeladź w 2021 roku.

Projekt  Nr  197 w  sprawie  przyjęcia  „  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź na rok 2021”

Projekt  Nr 198 w sprawie  przyjęcia  „  Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Czeladź na lata 2021-2025” 

J.Wcisło- Witam na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Witam
panią Burmistrz Beata Zawiła, panią Naczelnik Elżbietę Baząńska- Wolska,panią kierownik Justynę
Lisowską,  witam  Panią  Dyrektor  MOPS  Anetę  Jóźwin-Rybską,  witam  wszystkich  Radnych.
Nieobecna jest  Radna B.Strzelecka.  Tematem komisji  jest  Opracowanie ramowego planu pracy
Komisji na 2021 rok. Mamy 5 projektów uchwał do zaopiniowania.  Przedstawię tematykę pracy na
rok 2021- odczytanie planu pracy komisji na 2021 rok. Dziękuje panu Zbigniewowi Pankowi za
podpowiedzi do tematów planu pracy komisji, Panu Ł.Wesołowskiemu za propozycje, paniom z
wydziału edukacji  i  polityki społecznej oraz Pani Dyrektor MOPS. Czy Państwo macie jeszcze
jakieś propozycje?

E.Bazańska- Wolska- Pani przewodnicząca, mamy z panią kierownik małą uwagę w listopadzie-
Projekt budżetu na 2022 .

J.Wcisło- tak jak najbardziej tak. Więcej uwag nie widzę. Przechodzimy do głosowania Projektu
Nr 182 w  sprawie  przyjęcia  ramowego  planu  pracy  Komisji  Polityki  Społecznej,  Zdrowia  i
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na rok 2021

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 188 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i ustalania  odpłatności  za usługi  opiekuńcze i  specjalistyczne usługi  opiekuńcze,  z wyłączeniem
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób
z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego
zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. (MOPS)



A.Jóźwin-Rybska- co roku przyjmujecie Państwo taką uchwałę, jeżeli następuje zmiana stawki a
ona wynika z ogłoszonego przetargu. Zmiana stawki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze w tym roku nie jest duża ponieważ różnica w zwykłych usługach to jest 1,25 zł i 0,35 gr
na  usługach  specjalistycznych.  Różnica  nie  jest  duża,  ale  uchwała  musi  zostać  przez  Państwa
podjęta bo takie  są wymagane przepisy,  natomiast była  ogłoszona i  wywieszona do konsultacji
społecznych  i  żadna  organizacja  pozarządowa czy  też  nikt  z  mieszkańców nie  wniósł  do  niej
żadnych  uwag.  Jeśli  chodzi  o  zwalnianie  z  opłat  lub  częściowe  zwalnianie  opłat  to  też  jest
szczegółowo opisane. 

J.Wcisło- czy mają państwo pytania do tej uchwały?

Ł.Wesołowski-  Pani  Dyrektor  jeśli  dobrze  kojarzę  to  tam  stawka  się  wyrównała  za  te
specjalistyczne i zwykłe usługi, dobrze kojarzę? Z czego to wynika kwota zawsze była różna a teraz
jest jednakowa.

A.Jóźwin-Rybska-  wynika to ze złożonych ofert i wybraliśmy najtańszą ofertę ponieważ usługi
opiekuńcze zlecam na zewnątrz i firmy, który przystąpiły wykazały takie stawki. Usługi zwykłe i
specjalistyczne zostały zrównane

Ł.Wesołowski- te specjalistyczne zawsze były wyżej wyceniane, a w tym roku są na tym samym
poziomie i stąd moje pytanie

A.Jóźwin-Rybska- być może, że nie ma ich tak dużo tych usług specjalistycznych, więcej jest tych
usług zwykłych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w mojej ocenie są wycenione dość nisko bo
były  oferty na 30,  35 zł.  Zostaje  firma,  która  profesjonalnie  wykonuje te  usługi  ponieważ ona
świadczy nam te usługi od kilku lat. To jest Pani Kluczna z Dąbrowy Górniczej, tam są zatrudnione
same pielęgniarki. 

Z.Panek- Pani Dyrektor jakie jest kryterium dochodowe te 100%?

A.Jóźwin-Rybska- 575  zł  i  750  netto  dla  osób  samotnie  mieszkających.  Dużo  osób  ma
zmniejszoną odpłatność o 30, 50%. Częściowo osoby też są zwolnione całkowicie z odpłatności.
Wpływ z tych usług jest znaczny dla gminy.

J.Wcisło- Przechodzimy do głosowania  Projektu Nr 188 w sprawie  szczegółowych warunków
przyznawania  i ustalania  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,
z wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób
z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego
zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

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  183 w  sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  dla
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni
Terapii Uzależnienia od Alkoholu  i Współuzależnienia w 2021 roku 

J.Lisowska- uchwała podejmowana jest co roku, dotujemy  Powiatowego Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej   w  Czeladzi.  Dotacja  jest  taka sama jak w roku 2020, jest  to  kwota 80.000 zł  na
działania  wpisane  w  umowie.  Dotacja  udzielana  na  zadania  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień,
głównie chodzi o poradnictwo i terapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Ta uchwała
jest  konsekwencją  przyjęcia  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych”, który w dniu jutrzejszym będzie podejmowany na sesji. 

J.Wcisło- czy mają Państwo zapytania do tego punktu?

Ł.Wesołowski- czy my monitorujemy to czy tam jest tych osób więcej z roku na rok? Czy te środki
działają prawidłowo, czy pozwalają żeby się nie pogarszało

J.Lisowska- jeśli chodzi o dotacje dla PZZOZ jest to dotacja celowa, więc jak wszystkie dotacje
rządzi się ona swoimi prawami czyli nadzorem. Po każdej transzy składane jest sprawozdanie do
nas  do  wydziału  z  wydatkowanych  pieniędzy,  natomiast  pieniądze  są  na  konkretne  działania
przeznaczone. Pieniądze przeznaczamy na psychologa, specjalistę psychoterapii ds. uzależnienia i
współuzależnienia  i na pielęgniarkę. Dotacja na przyszły rok będzie podzielona na 4 transze. 

Ł.Wesołowski-  ale  czy  mamy  wskaźniki,  czy  mamy  mniej  czy  więcej  ludzi  potrzebującej  tej
pomocy?

J.Lisowska- ta liczba utrzymuje się na tym samym poziomie. Mogę to sprawdzić i taką informacje
przekazać na kolejnej komisji. Nie ma drastycznego spadku czy wzrostu i dlatego dotacja jest w
takiej samej wysokości. 

Ł.Wesołowski-  czy  pani  ma  taką  wiedzę  czy  np.  zwiększenie  tych  środków  dałoby  poprawę
sytuacji, albo czy dajemy za mało i jacyś ludzie zostają bez opieki?Czy to są na tyle wystarczające,
że każdy kto potrzebuje pomocy, taka otrzymuje?

J.Lisowska-  zawsze  przy  projektowaniu  budżetu  jesteśmy  w  kontakcie  z  Poradnia  Terapii
Uzależnień. Oni wysyłając nam te sprawozdania, sygnalizują czy są jakieś zwiększone potrzeby czy
nie ma. Kwota tej dotacji, która jest w projekcie uchwały jest skonsultowana z tą poradnią i środki
są zabezpieczone na te działania, które są realizowane. 

J.Wcisło- Przechodzimy do głosowania Projektu Nr 183 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni
Terapii Uzależnienia od Alkoholu  i Współuzależnienia w 2021 roku 



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 184 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie
Sosnowiec na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na
rzecz osób z problemem alkoholowym z terenu  Miasta Czeladź w 2021 roku.

J.Lisowska-  uchwała  również  jest  co roku podejmowana.  Jest  to  też forma dotacji  dla  Gminy
Sosnowiec. Przeznaczamy większe środki na to działanie niż w roku bieżącym. W roku bieżącym
przekazaliśmy 1000.000 zł, w projekcie uchwały jest 110.000 zł. Zwiększenie tej kwoty wynika z
pisma, które otrzymaliśmy z Gminy Sosnowiec.  Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
stawka za 1 osobę w izbie wytrzeźwień może wynosić maksymalnie 300 zł.  Miasto Sosnowiec
poprosiło  o  kwotę  280  zł  za  osobę.  Przeliczając  raporty,  które  dostajemy  co  miesiąc  z  izby
wytrzeźwień, wysokość dotacji powirowana być wystarczająca, ale nie do końca jesteśmy w stanie
powiedzieć czy ona będzie wystarczająca ponieważ raportu dostajemy co miesiąc o ilości osób
doprowadzonych do izby wytrzeźwień.   

J.Wcisło-  czy mają państwo pytania w tym temacie? Pani  Kierownik a co w momencie kiedy
przekroczy tą pulę, czy my musimy wtedy dopłacać? 

J.Lisowska-  wtedy  musi  być  podjęta  kolejna  uchwała,  przesunięte  środki  finansowe i  kolejna
dotacja. 

J.Wcisło- a jeżeli nie wykorzystujemy to wracają do miasta? 

J.Lisowska- zgodnie z zasadami dotacji to oczywiście tak wracają i tak też jest zapisane w umowie,
że należy środki zwrócić do końca stycznia kolejnego roku.    

J.Wcisło- Przechodzimy do głsowania  Projektu Nr 184 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej
Gminie  Sosnowiec  na  działania  związane  z profilaktyką  i rozwiązywaniem  problemów
alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym z terenu  Miasta Czeladź w 2021 rok     



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  197 w  sprawie  przyjęcia  „Gminnego  Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź na rok 2021”

J.Lisowska- Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika z
ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi.  Profilaktyka  jak  i
rozwiązywanie problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy w związku z  czym taki
projekt jest przyjmowany corocznie. W programie są zawarte zadania, w naszym programie jest
zwartych 6 priorytetów jeśli  chodzi  o  zadania z tego zakresu.  Środki  finansowe,  które są tutaj
przeznaczone  to są środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, są one pod szczególnym
nadzorem  wszystkich  kontroli,  które  nas  dotyczą.  Działamy  zgodnie  z  programem,  zgodnie  z
rekomendacjami  Państwowej  Agencji  Rozwiązywania  Problemów   Alkoholowych  i  zgodnie  z
ustawą. Jeżeli o adresatów tego zadania to jest cała społeczność, od osób starszych po dzieci  i
młodzież  w  szkołach.  Instytucje,  które  realizują  te  zadania  to  wydział  Edukacji  i  Polityki
Społecznej, MOPS, organizacje pozarządowe, które biorą udział w konkursach ogłaszanych z tej
dziedziny, Policja, Straż Miejska.  

J.Wcisło- czy są pytania? Były badania robione wszczęcie procedur niebieskiej karty. 2017 rok to
86 kart , w 2018 roku 89 kart, w 2019 roku 71 kart. Spadło dlatego, że było mniej interwencji czy
dlatego, że byliśmy pozamykani?

A.Jóźwin-Rybska- niektóre procedury niebieskich kart są zamykane , w związku z powyższym
jeżeli ustanie przemoc albo nasza rola się kończy bo rodzina przepracowała albo zapadł wyrok
kuratora to niebieskie karty są zamykane. W roku 2020 jest ich zdecydowanie więcej i to jest też
pokłosie  Covid-u  i  przebywania  w  domach.  Teraz  w  większości  pokrzywdzone  są  dzieci  .
Niebieskie  karty przekazuje nam Policja  ponieważ my wszczynając procedurę niebieskiej  karty
zakładamy jeden z arkuszy, natomiast jadać na interwencje domową to Policja stwierdza czy jest to
przemoc czy nie. Czasami są to spadkowe tendencje i tak było w zeszłym roku natomiast w tym
roku na pewno będzie więcej. 

J.Wcisło- Przechodzimy  głosowania  do  Projektu  Nr  197 w  sprawie  przyjęcia  „Gminnego
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  dla  Miasta  Czeladź  na  rok
2021”



Głosowanie:

za-5

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:5

J.Wcisło- Przechodzimy do  Projektu Nr 198 w sprawie przyjęcia „ Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Czeladź na lata 2021-
2025” 

A.Jóźwin-Rybska- jest to program opracowany na podstawie ustawy . MOPS prowadzi obsługę
zespołu  interdyscyplinarnego   w  skład,  którego  wchodzą  przedstawiciele  różnych  jednostek,
instytucji,  organizacji  i  szkół.  Spotkania takiego zespołu się  u  nas  odbywają i  wszystkich grup
roboczych ponieważ zespół jest rzadko raz na 3 miesiące natomiast grupy robocze prowadzone są
do wszystkich niebieskich kart. Zespół interdyscyplinarny przeniesiony jest na ul. Bidermana, gdzie
są bardziej komfortowe warunki pracy dla zespołu. Taki program jest ustalany na kilka lat, w nim są
bardzo dokładnie opisane zadania służb i instytucji. Jest również o diagnozie.  

J.Wcisło- czy są pytania? 

J.Wcisło-  Przechodzimy  do  głosowania   Projektu  Nr  198 w  sprawie  przyjęcia  „Programu
Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w Rodzinie  dla  Miasta
Czeladź na lata 2021-2025” 

Głosowanie:

za-5

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:5

J.Wcisło- sprawy różne. Czy są pytania?

Z.Panek- mam sugestię, mamy pandemię, masa imprez została odwołanych   w tym dla dzieci
zimowiska. W związku z tym chciałem wnioskować aby zafundować dzieciom paczki noworoczne i
to będzie rekompensata, że dzieci  muszą siedzieć w domu



B.Zawiła- Szanowny Panie radny, z całą sympatią do Pana się kieruje my nie jesteśmy w stanie
przygotować  paczek  noworocznych  dla  1860  dzieci.  Do  tej  pory  te  pieniądze,  które  nie
skonsumowaliśmy na Harcerska Akcję Zima to uczestniczyło ok. 115 osób wobec czego tylko na
tyle dzieci mielibyśmy pieniądze. Myślę, że nie jesteśmy w stanie zrealizować Pana wniosku. 

J.Wcisło- Przypomnę, że Stowarzyszenie z Upośledzeniem Ruchowym otrzymało paczki i myślę,
że inne stowarzyszenia również przygotowały takie paczki, ale dla wszystkich nie jesteśmy tego
przygotować. 

B.Zawiła-  w  nawiązaniu  do  wypowiedzi  Pani  przewodniczącej  potwierdzam,  że  niektóre
stowarzyszenia otrzymały paczki, dostali Harcerze, Związek Familia, dostali Kombatanci, Dzieci
Potulic, ale nie jesteśmy zapewnić wszystkim paczki.

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

Protokołowała     Przewodnicząca

Janina Wcisło

Milena Kubasik- Janicka               

Data napisania protokołu :04.01.2021

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


