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BRM.0012.6.3.2015.AŻ 

Protokół  Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej. 

 

Data posiedzenia: 19.03.2015 r.  

Miejsce posiedzenia: siedziba Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom 

Aniołów Stróżów” ul. Gliwicka 148a. 

Godzina  rozpoczęcia posiedzenia: 12:00 

Godzina zakończenia posiedzenia:  14:45 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji  Piotr Pietrasz. 

Protokolantka: Agata Żurkowska. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 10 ogółem). 

Nieobecny radny: Jerzy Forajter. 

 

Zaproszeni goście: 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów” Pani Monika Bajka, 

Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta Wolanin, 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Pani Anna Trepka,  

Pełnomocnik Prezydenta ds. Spraw Uzależnień Pan Maciej Maciejewski. 

 

Porządek obrad posiedzenia:  

1.Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2014 rok. 

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Miejskiej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych" za 2014 rok.  

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

"Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, za rok 2014. 

6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r. 

7.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2014 rok. 

8.Sprawy bieżące i wniesione: 

8.1.Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 

roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

8.2.Odpowiedź na wniosek Komisji (PS-II.0003.4.2015.AK). 
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8.3.Odpowiedź na wniosek Komisji (PS-II.0003.6.2015.AK). 

8.4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu na lata 2014-15. 

8.5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej 

na Rzecz Młodzieży w Katowicach "Postaw na siebie!" na lata 2014-15. 

8.6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej w Szopienicach na lata 2014-15". 

8.7.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i 

Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Teraz My!" na lata 2014-15. 

8.8.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2015 r. ze  

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpływ do 

BRM: 18.03.2015 r.). 

9.Wolne wnioski.  

 

Ad. 1.  

Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz rozpoczął w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” przy ul. Gliwickiej 148a posiedzenie 

Komisji Polityki Społecznej i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 

obrad. Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się do Komisji o zatwierdzenie 

zmienionego porządku obrad  posiedzenia i odczytał pismo  Wiceprezydent Miasta 

Katowice Pani M.Szuby (PS-II.8120.36.2015.DB) z dnia 13.03.2015r., w którym 

wyjaśniła, że:  

- materiał  dotyczący  pkt. 3 porządku obrad – Opiniowanie projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 

pozarządowymi za 2014 rok”, nie został przekazany, ponieważ Zarządzeniem Nr 109/2015 

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27.02.2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie 

wykonania „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 

rok” został przesunięty termin złożenia Prezydentowi sprawozdania z realizacji w/w 

Programu do dnia 31.03.2015 r.;  

- materiał  dotyczący pkt. 4 porządku obrad – Opiniowanie projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku Miejskiego Programu Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych na lata 2012–2016 „Katowice bez barier” nie został przekazany, z 

uwagi na konieczność dodatkowych uzgodnień w kwestiach finansowych z podmiotami 

realizującymi Program tj. Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w Katowicach oraz 

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Katowicach;  

-materiał  dotyczący  pkt. 7 porządku obrad – Opiniowanie projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 – 

2014” za rok 2014 nie został przekazany, z uwagi na konieczność uzgodnienia ostatecznej 

treści i formy sprawozdania oraz uzupełnienie wskaźników poszczególnych działań. 

 

Komisja jednogłośnie - 8 głosami „za” - przyjęła wyjaśnienia i zatwierdziła porządek 

obrad. 
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Przewodniczący Komisji  Piotr Pietrasz podziękował za przekazany materiał na temat 

działalności Stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów” i udzielił głosu Pani Prezes  

Zarządu  Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”  

Monice Bajce z prośbą, aby przybliżyła – szczególnie nowym członkom Komisji Polityki 

Społecznej   metodologię udzielanego wsparcia i systemowego podejścia, prowadzoną 

przez Stowarzyszenie „Dom Aniołów Stróżów”.  

 

Prezes Monika Bajka przedstawiła następujące fakty: „przez 20 lat zbudowaliśmy system 

lokalnych form wsparcia dla społeczności w jednej z najbardziej zdegradowanych i 

ubogich dzielnic miasta dla dzieci i młodzieży od 2 do 20 roku życia oraz dla ich rodzin. 

Rocznie obejmujemy wsparciem ok. 100 dzieci w świetlicach i klubie młodzieżowym, 

400 dzieci w programie ulicznym oraz ok. 80 rodzin w  poradni rodzinnej. W ramach 

systemu w Katowicach - Załężu działają następujące formy: 

1. Świetlica Terapeutyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym - 15 dzieci, 

2. Świetlica Terapeutyczna dla dzieci w wieku młodszym szkolnym - 20 dzieci, 

3. Świetlica Terapeutyczna dla dzieci w wieku starszym szkolnym - 20 dzieci, 

4. Socjoterapeutyczny Klub Młodzieżowy - 15 osób, 

5. Program pracy ulicznej - 400 dzieci rocznie, 

6. Poradnia Rodzinna - program asysty rodzinnej - 80 rodzin rocznie, 

7. Program rozwoju zaangażowanego wolontariatu - 100 wolontariuszy rocznie, 

8. Staże, wykłady i zajęcia dla studentów kierunków społecznych - 300 studentów 

rocznie, 

9. Współpraca ze społecznością lokalną tj służby społeczne, szkoły, przedszkola, sądy, 

kuratorzy, przedsiębiorcy itd. 

Dzieci i młodzież, które są pod opieką „Domu Aniołów Stróżów”, stwarzają znaczne 

kłopoty wychowawcze, mają trudności w  nauce oraz problemy emocjonalne i społeczne, 

zagrożone są uzależnieniami i zaburzeniami psychopatologicznymi: problemy tego 

rodzaju z reguły mają swoje korzenie w przeszłej i aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, 

często wynikającej z problemów marginalizacji ich rodzin. Pośrednio (a czasami również 

bezpośrednio) dotykają je problemy związane z alkoholem oraz sytuacją. socjalną ich 

rodzin - brak mieszkania, zaplecza sanitarnego. Dzieci te pochodzą z jednej z 

najbiedniejszych dzielnic Katowic, z Załęża.W wyniku zmiany ustrojowej oraz prze- 

mian ekonomicznych i gospodarczych, które spowodowały zamknięcie wielu zakładów 

pracy m.in. hut i kopalń, dzielnica ta stała się swoistym gettem socjalnym. Załęże w 

większości zamieszkiwane jest przez biedne, zdegradowane, bezrobotne rodziny, które 

zmagają się z problemami uzależnień, konfliktów rodzinnych wychowawczych. Zgodnie 

z przeprowadzoną przez Uniwersytet Śląski na zlecenie Urzędu Miasta Katowice  

„Diagnozą problemów społecznych miasta Katowice" Załęże jest jedną z dwóch 

najbardziej zdegradowanych i dotkniętych patologiami dzielnic Katowic.  
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Świetlica  przedszkolna  prowadzona jest od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 

15.30, świetlice dla dzieci w wieku szkolnym w godz. od 13.00-19.00, a Klub 

Młodzieżowy od godz.15.00 do 20.00. Pedagog  uliczny oraz animator społeczny pracują 

na ulicach codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych 

organizując na ulicach i podwórkach gry, zabawy, turnieje itd. W ramach programu 

ulicznego działa również Anielska Akademia Piłki Nożnej oraz Anielska Akademia Judo. 

Ze stałych zajęć obydwu akademii korzysta ok. 100 dzieci. Poradnia rodzinna to obecnie-

po redukcjach kadry-zespół 2 asystentów indywidualnych. Asystenci intensywnie pracują 

z rodzinami w ich środowisku. Poradnia zapewnia pomoc psychologiczną, konsultacje 

wychowawcze, interwencje kryzysowe, mediacje rodzinne, pomoc socjalną, pomoc 

prawną, pomoc w znalezieniu pracy oraz przygotowanie do zawodu i tworzenie miejsc 

pracy w porozumieniu z pracodawcami. Organizuje również rodzinne obozy 

terapeutyczne oraz wyjścia i wyjazdy służące aktywizacji społecznej. W miarę 

pozyskiwanych funduszy organizujemy również dla dzieci, młodzieży i rodzin wyjścia 

kulturalno-sportowe, wyjazdy i wycieczki, letnie i zimowe obozy terapeutyczne”. 

 

Członkowie Komisji Polityki Społecznej zwiedzili pomieszczenia „Domu Aniołów 

Stróżów”. 

W dalszej dyskusji Prezes Monika Bajka przedstawiła najpilniejsze potrzeby dla 

Stowarzyszenia  „Dom  Aniołów  Stróżów”: 

1.Wzrost o 60.000 zł rocznie środków finansowych na prowadzenie placówek 

wsparcia dziennego od 2016 roku do wnioskowanego poziomu oraz dofinansowanie 

Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego w 2015 roku. 

„W ubiegłym roku, z uwagi na brak środków finansowych, Stowarzyszenie stanęło przed 

groźbą zamknięcia części prowadzonych świetlic dla dzieci w Załężu. Sytuacja ta 

wynikała z niskiego poziomu dofinansowania placówek przez  samorząd (ok. 30% kosztu 

3 świetlic i pracy ulicznej), kończących się funduszy unijnych, kryzysu gospodarczego 

oraz zmiany priorytetów przydzielanych dotacji przez podmioty zewnętrzne. 

W efekcie podjętych rozmów, Stowarzyszenie otrzymało zwiększone do uśrednionego 

poziomu w mieście, środki na prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Znaczący 

wzrost dotacji pozwolił kontynuować prace wszystkich świetlic, niemniej jednak obcięcie 

przyznanej dotacji o ponad 60.000 zł względem wnioskowanej kwoty powoduje, że 

Stowarzyszenie musi wnieść wkład własny finansowy na prowadzenie ww. placówek w 

wysokości 100.000 zł rocznie, co jest bardzo dużym obciążeniem. 

Dodatkowo Stowarzyszenie - szacując budżet 2015 roku z uwzględnieniem dotacji o ok. 

60.000 zł wyższej i  odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności - zdecydowało się 

kontynuować prowadzenie Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego i Poradni 

Rodzinnej po zakończeniu w XI.2014 roku, projektu  finansowanego z funduszy unijnych. 
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Obydwie formy finansowane są całkowicie z darowizn osób prywatnych i firm, zbiórek 

publicznych oraz odpisów 1%. 

W sumie Stowarzyszenie musi w 2015 roku wnieść własne środki finansowe do realizacji 

działań na rzecz mieszkańców Katowic w wysokości ok. 500.000 zł . 

Obniżona o 62 215,60 zł dotacja (50 363,60 zł mniej na prowadzenie świetlic oraz 11 

852,00 zł mniej na  prowadzenie pracy podwórkowej), względem wnioskowanych kwot, 

to istotne obciążenie finansowe dla  stowarzyszenia, zagrażające kontynuacji pracy klubu 

młodzieżowego. 

Z uwagi na powyższą sytuację oraz na fakt, iż w rozstrzygniętym konkursie (na 

prowadzenie placówek wsparcia dziennego) pozostały wolne środki w kwocie 125 324,00 

zł  prosimy o dofinansowanie w 2015 roku tego zadania (klubu) w oparciu o przyznanie 

dotacji w odpowiedzi na wniosek złożony z własnej inicjatywy (poza ogłoszonym 

konkursem)-zgodnie z art. 12 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Jednocześnie - po zakończeniu dofinansowania klubu w 2015 roku - wnioskujemy o 

wzrost o powyższą  kwotę dofinansowania placówek wsparcia dziennego od 2016 roku”. 

 

2.Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwickiej 148 w zakresie wymiany stolarki 

okiennej.  

„Budynek, który jest siedzibą 3 Świetlic Terapeutycznych, Socjoterapeutycznego Klubu 

Młodzieżowego oraz zapleczem dla pracy pedagoga ulicznego, został przekazany 

Stowarzyszeniu przez władze miasta Katowice do użytkowania w 2004 r. Codziennie 

przebywa tu ok. 70 dzieci i młodzieży. Zastosowana stolarka okienna okazała się wadliwa 

i po kilku latach okna się "wypatrzyły", co prowadzi do zalań i dużych strat ciepła. 

Budynek należy do zasobów miasta Katowice (umowa użyczenia, w zarządzie KZGM). 

Koszt wymiany stolarki okiennej jest dość duży i zdecydowanie przekracza możliwości 

finansowe Stowarzyszenia. 

W związku z nową perspektywą 2014 - 2020 finansowania zadań i inwestycji z funduszy 

unijnych oraz  naciskiem na termomodernizację i inne działania służące ograniczaniu 

zużycia energii, zwracamy się z  prośbą o wymianę okien na takie, które zapewnią 

szczelność oraz znaczący spadek utraty energii”. 

3.Adaptacja budynku starych garaży z przystosowaniem na salę dydaktyczno- spor-

tową do otwartych zajęć animacyjnych dla mieszkańców Załęża.  

„Mieszkańcy Załęża - z uwagi na dużą biedę i liczne dysfunkcje - mają bardzo słaby 

dostęp do kultury, rozrywki, sportu i wypoczynku, co wtórnie pogłębia ich patologię i  

wykluczenie społeczne. Prowadząc placówki stacjonarne oraz pracując codziennie na 

ulicach  Załęża, docieramy do ok.500 dzieci rocznie. Ok.100 z nich udaje się objąć stałą, 

kompleksową pomocą edukacyjną, socjalną, wychowaniem i terapią w świetlicach i 

klubie.Dla pozostałych dzieci oraz dorosłych mieszkańców dzielnicy tworzymy 

alternatywę prowadząc na co dzień Anielską Akademię Piłkarską, sekcję dżudo oraz 

animacje, warsztaty, gry i zabawy na ulicach i podwórkach Załęża. W okresie wakacji 
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prowadzimy akcję  "Anielskie lato", czyli akcję "Lato w mieście" w ramach  której ok. 

250 dzieci, które pozostają w Katowicach podczas wakacji, jest pod opieką 

wykwalifikowanej kadry i ma zorganizowane codzienne zajęcia, zabawy, turnieje, 

wycieczki i wyjścia kulturalno- sportowe. Od wielu lat brakuje miejsca, w którym przez 

cały rok, niezależnie od warunków pogodowych, pod okiem  trenerów i wychowawców, 

dzieci i młodzież spędzałyby czas bezpiecznie i konstruktywnie, tworząc tym samym 

realną alternatywę dla "ulicy". Mała sala dydaktyczno-sportowa pozwoliłaby dużo 

intensywniej  prowadzić stałe zajęcia sportowe, artystyczne, muzyczne, darmowe "kino" 

dla społeczności lokalnej itd. Dla wielu z tych dzieci i młodych ludzi to jedyna szansa na 

rozwój swoich pasji i uzyskanie wsparcia w problemach życiowych, a dla dorosłych to 

zazwyczaj jedyna możliwość na wyjście z domu, zaktywizowanie się i integrację. 

Mając na uwadze przyszłą perspektywę finansowania 2014-2020 z funduszy unijnych, a 

w szczególności zapisy Priorytetu XI. Rewitalizacja Społeczna, który przewiduje 

finansowanie właśnie takich przedsięwzięć tj.adaptacji i remontów budynków na terenach 

zdegradowanych, objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji, które służyć będą lokalnym 

społecznościom i realizować działania tzw. miękkie (np. z Priorytetu IX Włączenie 

społeczne) zwracamy się z prośbą o ujęcie ww inwestycji w planie działań z zakresu 

rewitalizacji przewidzianych do finansowania w formule Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych”.  

 

Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz otworzył dyskusję: 

 

Radny Józef  Zawadzki zwrócił się do członków Komisji Polityki Społecznej o poparcie 

wniosku w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na remonty z budżetu miasta 

Katowice i z funduszy unijnych (o które mogą występować gminy). 

 

Zastępca Naczelnika WPS Jolanta Wolanin poinformowała Panią Prezes, że 

Wiceprezydent Miasta Marzena Szuba jest otwarta na spotkanie ze Stowarzyszeniem. W 

poprzednich latach Socjoterapeutyczny Klub Młodzieżowy był finansowany ze środków 

unijnych; w tym roku w Urzędzie Miasta będzie ogłoszony dodatkowy konkurs na 

realizację zadań na ten rok i Stowarzyszenie „Dom Aniołów Stróżów” może do niego 

przystąpić, chcąc pozyskać środki na prowadzenie Socjoterapeutycznego Klubu 

Młodzieżowego. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Arkadiusz Godlewski stwierdził, że tę otwartość trzeba 

wesprzeć, szczególnie środki na termomodernizację budynku w zakresie wymiany stolarki 

okiennej. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Damian Stępień zapytał, czy wniosek ma charakter 

otwarty, bez wskazania komu zabrać? 
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Prezes Monika Bajka uściśliła wniosek, że w zakresie adaptacji pomieszczeń garażowych 

na salkę dla społeczności Załęża – chodzi o brakujące 300.000 zł (Stowarzyszenie ma 

zabezpieczone 200.000 zł). Pani Prezes wyjaśniła Komisji, że oczywiście korzysta z sal 

gimnastycznych w pobliskich szkołach podstawowych w Załężu (zajęcia dla dzieci w 

wieku przedszkolnym i szkolnym w godz. 8.00-13.00). 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz uporządkował dyskusję i wyjaśnił, że nie 

wszystkie wnioski, które zostaną zgłoszone, zostaną zrealizowane w tym roku. 

 

Radna Magdalena Wieczorek zwróciła uwagę, że decyzja jest w gestii Prezydenta Miasta 

Katowice i zapada na wyższym szczeblu. Niewątpliwie sprawą priorytetową są 

nieszczelne okna, przekonywujące jest również zgłoszone przez mieszkańców Załęża 

zapotrzebowanie  na salę (także z przeznaczeniem na kino dla dorosłych mieszkańców 

Załęża).   

 

Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz zakończył dyskusję  i poddał pod głosowanie 

wniosek: 

Komisja Polityki Społecznej zwraca się z wnioskiem do Pana Prezydenta Miasta 

Katowice o sfinansowanie: termomodernizacji budynku Stowarzyszenia Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w zakresie wymiany stolarki okiennej 

oraz adaptacji budynku starych garaży przy ul. Gliwickiej 148a z przystosowaniem na 

salę dydaktyczno – kinowo - sportową dla społeczności lokalnej Załęża. 

Komisja Polityki Społecznej wskazuje źródła finansowania tych zadań: tegoroczny 

budżet miasta Katowice, ewentualnie budżet miasta Katowice na rok 2016 oraz w 

ramach  Zintegrowanych  Inwestycji Terytorialnych:  Priorytet IX Włączenie Społeczne 

oraz Priorytet X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna).  

 

Wniosek został podjęty jednogłośnie w obecności 8 członków Komisji. 

 

Ad.3. 

Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz przystąpił do opiniowania  projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach za 2014 rok (przekazanego przy piśmie OZ-K.0053.1.24.2015.AD z dnia 

04.03.2015 r). 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz udzielił głosu Dyrektor MOPS Annie Trepce, 

która dokonała wprowadzenia do obszernego materiału.    
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DYSKUSJA: 

Wiceprzewodniczący Komisji Damian Stępień zwrócił się o wyjaśnienie dysproporcji w 

liczbie miejsc w ośrodkach wsparcia w podziale na dzielnice, np. Koszutka ma 163 

miejsca a pozostałe dzielnice między mają średnio 70-80 miejsc (str. 46 sprawozdania). 

Pan Radny wyraził zaskoczenie ilością miejsc w Domach Pomocy Społecznej w dzielnicy 

Koszutka.   

 

Dyrektor MOPS Anna Trepka w odpowiedzi: chodzi o miejsca w Dziennych Domach 

Pomocy dla Osób Starszych. Liczba tych miejsc jest niezmienna od lat, DDPS-y działają 

od lat 90-tych i potrzeby zostały już wtedy zdiagnozowane.  

 

Radna Patrycja Grolik wyjaśniła, że Koszutka jest dzielnicą, w której mieszka najwięcej 

osób starszych i niepełnosprawnych, korzystających z DPS-ów.    

 

Wiceprzewodniczący Komisji  Damian Stępień zapytał o projekty Miasta Katowice na 

2014 rok, zatwierdzone do realizacji przez MOPS w ramach „Perspektywy 14+”, które 

dotyczą różnych zadań dla różnych dzielnic i stwierdził, że Radni nic nie wiedzą o 

terminie rozpoczęcia programów w dzielnicach oraz które programy rozpoczną się jako 

pierwsze.   

 

Dyrektor MOPS Anna Trepka wyjaśniła, że niestety termin rozpoczęcia projektów w 

dzielnicach wyznaczony na 1.05.2015 r. okazał się  nierealny. Jest przygotowana akcja 

informacyjna dla mieszkańców, będą ulotki, także będzie informacja na stronie 

internetowej Urzędu Miasta.  

 

Z-ca Naczelnika WPS Jolanta Wolanin wyjaśniła, że jej Wydział jest w stałym kontakcie 

z Urzędem Marszałkowskim w temacie uruchomienia projektów ZIT-owskich i jeżeli 

pojawi się nowy termin rozpoczęcia projektów to radni zostaną poinformowani w 

pierwszej kolejności. 

 

Radna Patrycja Grolik zapytała Dyrektor MOPS, czy coś się zmieniło w pracy 

pracownika socjalnego jeżeli chodzi o obciążenie ilością kartotek – w porównaniu np.  z 

obowiązkami koordynatora rodzin zastępczych czy asystenta rodziny? 

 

Dyrektor MOPS Anna Trepka poinformowała, że niestety sytuacja pracowników 

socjalnych  nie uległa poprawie i liczba kartotek przypadających na jednego pracownika 

się nie zmniejszyła.  

 

Innych pytań nie zgłoszono. 
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Opinia: 

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Katowicach za 2014 rok, opiniuje projekt pozytywnie (jednogłośnie w 

obecności 6 członków Komisji). 

Radni: Arkadiusz Godlewski, Józef Zawadzki zwolnili się z Komisji). 

 

Ad.4. 

Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz przystąpił do opiniowania  projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Miejskiej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych" za 2014 rok, (przekazanego przy piśmie OZ-

K.0053.1.25.2015.AD z dnia 10.03.2015 r) i udzielił głosu Zastępcy Naczelnika WPS  

Jolancie Wolanin, która dokonała wprowadzenia do obszernego materiału, m.in.  zwróciła 

szczególną uwagę na informacje n/t korzystnego wyniku Miasta Katowice w zakresie 

bezrobocia w województwie (9,6%) i w kraju (11,4%).Stopa bezrobocia w Katowicach w 

ub. roku wyniosła 4,09% i zmalała o 0,05%. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Damian Stępień zwrócił uwagę, że w materiale została w 

bardzo obszerny sposób opisana działalność miejskich Domów Kultury, gdzie w  

większości mają siedziby Rady Jednostek Pomocniczych i gdzie odbywają dyżury Radni 

Rady Miasta Katowice. Pan Radny zwrócił się z prośbą o umieszczenie tych informacji w 

kolejnej edycji sprawozdania. 

 

Innych pytań nie zgłoszono. 

 

Opinia: 

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji "Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych" 

za 2014 rok, opiniuje projekt pozytywnie (jednogłośnie w obecności 6 członków 

Komisji).     

 

Ad.5. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Pietrasz przystąpił do opiniowania  projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015”, za 

rok 2014 (przekazanego przy piśmie OZ-K.0053.1.25.2015.AD z dnia 10.03.2015 r.) i  

udzielił głosu Zastępcy Naczelnika WPS Jolancie Wolanin, która udzieliła 

wyczerpujących wyjaśnień do sprawozdania. 
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DYSKUSJA: 

Radna Krystyna Panek zapytała czy w 2014 roku były przypadki odebrania rodzicom 

dzieci w Katowicach? 

 

Dyrektor MOPS Anna Trepka wyjaśniła, że były przypadki odebrania dzieci z powodu 

zaniedbania dzieci, z powodu alkoholu, zażywania używek przez  rodziców, natomiast nie 

było przypadku zabrania dzieci z powodu biedy, mimo że w wielu rodzinach nastąpiła 

utrata pracy, brak pracy u jednego z rodziców itd. Chodzi o przypadki rodzin 

niewspółpracujących z MOPS-em, które z powodu zaniedbań tracą dzieci. Ważną 

kwestią podczas interwencji jest też indywidualne podejście pracownika socjalnego do 

problemu. 

 

Radna Patrycja Grolik poinformowała, że zna te sytuacje z autopsji i to jest zawsze 

traumatyczna decyzja dla pracownika socjalnego o odebraniu dziecka. Pani Radna 

zaapelowała aby ostrożnie kreować opinie na temat pracowników socjalnych.  

 

Opinia: 

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015” za rok 2014, 

opiniuje projekt pozytywnie ( podjęta jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji). 

 

Ad. 6,7.  

Przewodniczący Komisji  Piotr Pietrasz przystąpił do opiniowania  projektów uchwał w 

sprawie: 

-przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.  

-przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok (przekazanych  

przy piśmie OZ-K.0053.1.21.2015.AD z dnia 27.02.2015r.) i udzielił głosu 

Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Uzależnień Maciejowi Maciejewskiemu. 

 

Pełnomocnik Prezydenta Maciej Maciejewski udzielił wyczerpujących wyjaśnień  na 

temat podejmowanych działań w ramach obu programów w Katowicach, które się 

tematycznie łączą oraz ich kosztów. Niewątpliwie Miejski Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma szerszy zasięg oddziaływania niż Miejski 

Program Przeciwdziałania Narkomanii. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego 

niestety nie określiła sankcji za niepodjęcie leczenia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

bardzo pomaga w dotarciu do środowisk rodzin, w których występuje problem 

alkoholowy. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu 

roku rozpatruje średnio ok. 200 wniosków, natomiast w 2014 r. skierowała  254 osoby na 
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leczenie (lekki wzrost). W sprawach z tzw. przemocy domowej gdy Zespół 

Interdyscyplinarny stwierdzi alkohol w rodzinie, to wysyła wniosek do Miejskiej Komisji 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych która też zakłada „Niebieską Kartę” i 

wysyła ją do MOPS.  

 

Radna Krystyna Panek zapytała dlaczego – mimo tak szerokiej profilaktyki – wzrasta 

alkoholizm w naszym kraju? 

 

Pełnomocnik  Maciej Maciejewski wyjaśnił, że bardzo trudno jest odpowiedzieć na to 

pytanie, ponieważ od kilku lat zmienia się struktura picia alkoholu w Polsce i zmieniają 

się grupy konsumentów : ostatnio największe spożycie alkoholu stwierdzono w grupie 

kobiet i młodzieży. W miejskich programach zajmujemy się przede wszystkim 

zaniedbanymi wychowawczo i emocjonalnie dziećmi i młodzieżą, dla których alkohol jest 

„magiczną substancją”, co potwierdza np. profilaktyka prowadzona  przez „Dom Aniołów 

Stróżów” wśród dzieci i młodzieży Załęża. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Damian Stępień zwrócił uwagę na problem, że w tzw. 

dzielnicach „zagrożonych” w Katowicach  powstaje najwięcej sklepów sprzedających 

alkohol i te miejsca przyciągają określone środowiska. 

Pan Wiceprzewodniczący Komisji zapytał o rolę Radnych w tym temacie, czy nie 

należałoby zweryfikować podjętych uchwał przez Radę Miasta w tym zakresie oraz ilość 

wydawanych koncesji? 

 

Pełnomocnik Prezydenta  Maciej Maciejewski stwierdził, że dla osób zajmujących się 

zawodowo problematyką uzależnień problem jest oczywisty  i jako pełnomocnik za- 

opiniował negatywnie uchwały,  które  obowiązują w Katowicach  od 2005 roku oraz z lat 

2010-2011 dotyczące: ustalenia dla miasta Katowice liczby punktów sprzedaży napojów 

zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa,) przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży; w sprawie zasad usytuowania na 

terenie miasta Katowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

Niestety, nie było woli w Radzie Miasta Katowice, wręcz zmieniono uchwałę w kierunku 

zwiększenia liczby miejsc sprzedaży alkoholu w Katowicach. Można ograniczyć 

powstawanie takich punktów i sklepów jeżeli zakłócają porządek publiczny.   

 

Wiceprzewodniczący Komisji Damian Stępień zwrócił się do Biura Rady Miasta o 

przekazanie tych uchwał i przygotowanie informacji n/t ilości punktów sprzedaży 

alkoholu w mieście i roli radnych w tym zakresie. 

Wiceprzewodniczący Damian Stępień zwrócił również uwagę, że w prawie wszystkich 

przekazanych dokumentach sprawozdawczych występuje słowo „klient”, które nie jest 

najzręczniejszym określeniem osoby, która korzysta z pomocy społecznej. Czy nie można 

używać innego określenia? 
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Dyrektor MOPS Anna Trepka wyjaśniła, że to określenie wynika z ustawy o pomocy 

społecznej i jest obowiązujące. Kiedyś było ustawowe pojęcie „podopieczny”.   

 

Innych pytań nie zgłoszono. 

 

OPINIE: 

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r., opiniuje projekt pozytywnie (opinia została 

podjęta jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji). 

 

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, opiniuje projekt 

pozytywnie (opinia została podjęta jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji). 

 

Ad.8. 

8.1.Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz przystąpił do opiniowania  projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i 

sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania (przekazanego przy piśmie OZ-

K.0053.1.24.2015.AD z dnia 04.03.2015 r.) 

 

Zastępca Naczelnika WPS Jolanta Wolanin wyjaśniła, że ten temat został omówiony przy 

okazji opiniowania  projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

"Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015”, za rok 2014, bo tematy wiążą się ze sobą. 

 

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały. 

 

Opinia: 

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania, opiniuje projekt pozytywnie (opinia została podjęta jednogłośnie w 

obecności 7 członków Komisji). 

 

8.2., 8.3. Komisja Polityki Społecznej przyjęła bez uwag odpowiedź Wiceprezydenta 

Miasta Pani M.Szuby z dnia 11.03.2015 r. (PS-II.0003.4.2015.AK), na wniosek Komisji 

dotyczący uszczegółowienia sprawozdań z realizacji w 2014r. „Programów Centrów 

Aktywności Lokalnej” w Szopienicach, Załężu, Nikiszowcu i Giszowcu oraz odpowiedź 
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Wiceprezydenta Miasta Pani M.Szuby z dnia 11.03.2015 r. (PS-II.0003.6.2015.AK) na 

wniosek Komisji dotyczący PCAL-i dla nowych dzielnic Katowic oraz zakresu ich 

tematów. 

 

Ad. 8.4-8.7. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Pietrasz przystąpił do opiniowania  projektów uchwał w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie: 

-przyjęcia Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu na lata 2014-15, 

-przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach "Postaw na 

siebie!" na lata 2014-15, 

-przyjęcia "Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach na lata 2014-15", 

-przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Teraz 

My!" na lata 2014-15 (przekazanych przy piśmie OZ-K.0053.1.26.2015.AD z dnia 

13.03.2015 r). 

 

Zastępca Naczelnika WPS Jolanta Wolanin przedstawiła wspólne uzasadnienie dla w.w. 

projektów uchwał. 

Radni nie zgłosili pytań. 

 

Opinie: 

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu 

na lata 2014-15, opiniuje projekt pozytywnie (opinia została podjęta jednogłośnie w 

obecności 7 członków Komisji). 

 

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w 

Katowicach "Postaw na siebie!" na lata 2014-15, opiniuje projekt pozytywnie (opinia 

została podjęta jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji). 

 

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach 

na lata 2014-15”, opiniuje projekt pozytywnie (opinia została podjęta jednogłośnie w 

obecności 7 członków Komisji). 

 

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych „Teraz My!” na lata 2014 na lata 2014-15, opiniuje projekt 

pozytywnie (opinia została podjęta jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji). 
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Ad. 8.8.  

Przewodniczący Komisji  Piotr Pietrasz przystąpił do opiniowania  projektu uchwały w 

sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2015 r. ze  środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (który wpłynął do BRM w dniu 18.03.2015 r. przy 

piśmie OZ-K.0053.1.27.2015.AD). 

 

Zastępca Naczelnika WPS Jolanta Wolanin przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały i zwróciła się do Komisji o pozytywne zaopiniowanie uchwały, ponieważ zostało 

złożonych od 1.01.2015 r. bardzo dużo wniosków do rozpatrzenia, które i tak nie 

zabezpieczają wszystkich potrzeb mieszkańców miasta Katowice. 

 

Radny Adam Skowron interesował się jak wygląda procedura zgłoszenia wniosku w 

sprawie likwidacji barier architektonicznych i otrzymał wyjaśnienia od  Dyrektor MOPS 

P.Anny Trepki. 

 

Opinia: 

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustalenia 

zadań realizowanych  w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, opiniuje projekt pozytywnie (opinia została podjęta jednogłośnie w 

obecności 7 członków Komisji). 

 

Ad. 9. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Pietrasz poinformował Komisję, że w dniu 23.03.2015 r. 

otrzymał od Zespołu Radnych „Sprawozdanie z prac powołanego Zespołu złożonego z 

Radnych  Rady Miasta Katowice, celem wyjaśnienia sprawy złożonej przez Pana M W na 

posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej w dn.19 luty 2015r.”. 

 

Radna Magdalena Wieczorek poddała pod dyskusję temat – czy Radni powinni zajmować się 

rozpatrywaniem tego typu spraw? Chodzi o osoby, które twierdzą, że przychodzą do 

wyborców o pomoc a w rzeczywistości nie chcą przyjąć żadnej pomocy, nie chcą się poddać 

badaniu, nie chcą skorzystać z terapii. Członkowie Komisji zbadali sprawę Pana M W, 

zapoznali się  z dokumentacją. Prawdopodobnie Pan M W zamieszka w Siemianowicach w 

hotelu pomocy społecznej. 

Przewodniczący Piotr Pietrasz podziękował Zespołowi za wypracowanie opinii. W dniu 

dzisiejszym przed posiedzeniem Komisji Pan M W poinformował mnie, że „w jego sprawie 

coś się dzieje” i dziękuje za podjęte działania, będzie obecny na kolejnym posiedzeniu 

Komisji. 

Pan Przewodniczący Komisji postanowił, że Biuro Rady Miasta przekaże zainteresowanemu 

kserokopię opinii Zespołu Radnych. 



15 

 

Na tym posiedzenie Komisji Polityki Społecznej zostało zakończone. 

       

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej  

                       

 

Piotr Pietrasz  
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