Protokół Nr 31/2021
z posiedzenia Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych, które odbyło się dnia 13 września 2021 roku
o godzinie 1530 w sali nr 11 w budynku Urzędu Miasta Mikołów
Obecnych 4 członków Komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołów za I półrocze 2021 roku.
3. Omówienie tematu wiodącego sesji RM: pomoc społeczna.
4. Sprawy wniesione.
5. Analiza realizacji wniosków Komisji.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – otworzyła posiedzenie, przywitała
członków Komisji, burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, zastępcę burmistrza Iwonę
Spychałę-Długosz, skarbnika miasta Danutę Jasińską-Gdaniec, dyrektora Centrum Usług
Społecznych w Mikołowie Aleksandrę Czech, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mikołowie Aleksandrę Stolarską, zastępcę kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mikołowie Katarzynę Krzyżaniak, kierownika Działu Pomocy
Środowiskowej MOPS Annę Mendecką, członka Zespołu ds. Procedury Niebieskiej Karty
MOPS Monikę Płatek, członka Zespołu Specjalistów MOPS Magdalenę Augustynowicz,
przedstawiciela Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Annę Brol-Herzog, kierownika
Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie Przemysława Sawaryna oraz kierownika Biura Rady
Miejskiej Grażynę Kozicką. Stwierdziła prawomocność oraz przedstawiła porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – zaproponowała przystąpić do zaopiniowania
sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołów za I półrocze 2021 roku.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – szczegółowo omówiła temat wykonania
budżetu miasta Mikołów za I półrocze 2021 roku w działach i rozdziałach będących
w kompetencjach Komisji. Poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów usunięty
został dział 803 - Szkolnictwo Wyższe, zamiast niego powstał dział 730 - Szkolnictwo
Wyższe i Nauka.
Radna Grażyna Ostafin – poruszyła temat: obligacji BPS, stanu zaległości, zmian
i przesunięć z tytułu pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej oraz wydatków
majątkowych.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – kolejno odniosła się do zagadnień
poruszonych przez radną Grażynę Ostafin.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2021 roku w niżej
wymienionych działach i rozdziałach:
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− 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka,
− 750 – Administracja publiczna:
- rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
− 801 – Oświata i wychowanie,
− 851 – Ochrona zdrowia,
− 852 – Pomoc społeczna,
− 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
− 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
− 855 – Rodzina.
Za przyjęciem głosowało 2 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2021 roku
większością głosów zostało zaopiniowane pozytywnie.
Do pkt 3
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – zaproponowała przystąpić do omówienia tematu
wiodącego sesji Rady Miejskiej Mikołowa: pomoc społeczna. Kolejno przestawiła
sprawozdania, które w tym temacie wpłynęły do Rady Miejskiej Mikołowa.
- sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
za 2020 rok
Przedstawiciel CIS Anna Brol-Herzog – szczegółowo omówiła temat.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła do wiadomości treść ww. sprawozdania.
- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Mikołów za 2020 rok
Przedstawiciel MOPS, członek Zespołu Specjalistów Magdalena Augustynowicz
– szczegółowo omówiła temat.
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- wzrostu liczby osób z problemem nadużywania alkoholu podejrzewanych o stosowanie
przemocy w rodzinie,
- pomocy psychologicznej dla osób z syndromem DDA oraz osób współuzależnionych,
- I Powiatowej Konferencji GKRPA pod hasłem „Zrozumieć FAS”,
- problemu dzieci, które w coraz młodszym wieku pierwszy raz sięgają po alkohol,
- działalności gminnego telefonu zaufania.
W dyskusji udział wzięli: przedstawiciel MOPS Magdalena Augustynowicz, radna Katarzyna
Głośna, radna Stanisława Hajduk-Bies, kierownik MOPS Aleksandra Stolarska, zastępca
burmistrza Mikołowa Iwona Spychała-Długosz oraz przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. sprawozdania
do wiadomości.
- sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
Zastępca kierownika MOPS Katarzyna Krzyżaniak – szczegółowo omówiła temat.
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Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- zakresu obowiązków asystentów rodziny,
- zasad udzielania świadczeń z tytułu pomocy społecznej – każdy przypadek rozpatrywany
jest indywidualnie,
- prowadzonych przez MOPS mediacji rodzinnych.
W dyskusji udział wzięli: zastępca kierownika MOPS Katarzyna Krzyżaniak, radna Grażyna
Ostafin, kierownik MOPS Aleksandra Stolarska oraz przewodnicząca Komisji Ewelina
Kukla.
Radna Grażyna Ostafin – w imieniu osób korzystających z usług asystenta rodziny złożyła
podziękowania za profesjonalną pomoc, zaangażowanie oraz pełne życzliwości i empatii
podejście.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. sprawozdania
do wiadomości.
- sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mikołów na lata 2017-2020
za 2020 rok
Przedstawiciel MOPS, członek Zespołu ds. Procedury Niebieskiej Karty Monika Płatek
– szczegółowo omówiła temat.
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- procedury Niebieskiej Karty,
- problemu przemocy rówieśniczej oraz przemocy emocjonalnej.
W dyskusji udział wzięli: przedstawiciel MOPS Monika Płatek, radna Stanisława
Hajduk-Bies oraz przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. sprawozdania
do wiadomości.
- ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Mikołów za 2020 rok
Kierownik MOPS Aleksandra Stolarska – szczegółowo omówiła temat.
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- wzrostu zapotrzebowania na poradnictwo specjalistyczne,
- wzrostu uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych od telefonów komórkowych,
internetu oraz mediów społecznościowych,
- coraz częściej występującego problemu cyberprzemocy,
- pomocy, jaka jest oferowana dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
- osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej.
W dyskusji udział wzięli: kierownik MOPS Aleksandra Stolarska, radna Stanisława
Hajduk-Bies oraz zastępca burmistrza Mikołowa Iwona Spychała-Długosz.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. oceny
do wiadomości.
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- sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mikołowie za 2020 rok
Kierownik MOPS Aleksandra Stolarska – omówiła temat. Poinformowała, że treść
sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dużej części pokrywa
się z treścią oceny zasobów pomocy społecznej.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. sprawozdania do wiadomości.
- sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów
na lata 2017-2020
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS Anna Mendecka – szczegółowo
omówiła temat.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – w nawiązaniu do Programu Aktywności Lokalnej
realizowanego na os. A. Mickiewicza zwróciła się do Burmistrza Mikołowa z prośbą
o wyremontowanie w trybie pilnym chodnika, który się tam znajduje. Stan chodnika
jest fatalny, stwarza zagrożenie i utrudnia przemieszczanie się – zwłaszcza osobom starszym.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. sprawozdania
do wiadomości.
- diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Mikołów
Zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz – wstępnie omówiła temat.
Kierownik MOPS Aleksandra Stolarska – omówiła temat na podstawie prezentacji
multimedialnej.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której głos zabrali: kierownik MOPS Aleksandra
Stolarska, zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz, burmistrz Mikołowa Stanisław
Piechula, radna Katarzyna Głośna, przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla oraz radna
Stanisława Hajduk-Bies.
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – zaproponowała, aby wnioski końcowe diagnozy
problemów społecznych dotyczące szkół zostały przedstawione rodzicom na wywiadówkach.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. diagnozy
do wiadomości.
Do pkt 4
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- projekt uchwały nr 109/2021 w sprawie zmiany uchwały nr II/21/2018 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i 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 tych opłat, a także trybu ich pobierania
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Zastępca kierownika MOPS Aleksandra Stolarska – omówiła temat.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 109/2021 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- projekt uchwały nr 111/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu
jednostce organizacyjnej o nazwie „Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie”
Przedstawiciel CIS Anna Brol-Herzog – omówiła temat.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 111/2021 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- projekt uchwały nr 117/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 117/2021 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie dla zmian
w działach: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona
zdrowia, 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina.
- pismo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz
z przekazanym poradnikiem dla radnych pt. „Ogranicz dostępność do alkoholu.
Zadania samorządu gminnego w zakresie ograniczenia dostępności do alkoholu
oraz przeciwdziałania nielegalnej reklamie w świetle przepisów prawnych
oraz aktualnych badań naukowych.”
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Do pkt 5
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – kolejno przedstawiła odpowiedzi na wnioski
z poprzedniego posiedzenia.
- odpowiedź na zapytanie radnej Grażyny Ostafin w sprawie zalewania budynku
na os. Grunwaldzkim 3 (ZA.071.33.2021 JM)
Radna Grażyna Ostafin – podziękowała za rzetelne podejście do tematu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła do wiadomości treść
ww. pisma.
- odpowiedź na wniosek Komisji dot. możliwości zorganizowania dodatkowych
zajęć z komunikacji oraz robotyki w ramach środków finansowych z programu
profilaktyki alkoholowej (GKRPA.0701.15.2021 MT)
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Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Do pkt 6
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla - przedstawiła protokół z poprzedniego
posiedzenia Komisji nr 30/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku, do którego nie wniesiono
żadnych uwag, ani zmian.
Protokół nr 30/2021 został przyjęty.
Do pkt 7
Z uwagi na brak dalszych głosów i wyczerpanie porządku obrad przewodnicząca Komisji
podziękowała zebranym za udział w obradach.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1815
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji Rady
Miejskiej Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.

Protokołowała:
Monika Graca-Kierzkowska

Przewodnicząca Komisji Nr 6
Ewelina Kukla
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