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Protokół Nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

Data posiedzenia: 15.01.2015 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, sala 315.
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:30
Prowadząca obrady: Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz.
Protokolantka: Agata Żurkowska.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych (na 9 ogółem).
Nieobecny Pan Józef Zawadzki.

Zaproszeni goście:
l. Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta Wolanin,
2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach Pani Anna Trepka,
3. Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska,
4. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz,
5. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś,
6. Kierownik referatu w Wydziale Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego Przekształceń

Własnościowych Pani Ilona Gotszalk,
7. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław Cygan,
8. Komendant Miejski Policji Pan Paweł Szeląg,
9. Sekretarz Miasta Pan Janusz Waląg.

Porządek obrad posiedzenia:
1.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok.
2.0piniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice
na lata 2015-2035.
3.0piniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta
Katowice na rok 2015".
4.Sprawy bieżące i wniesione:
4.1.opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.
4.2.opiniowanie projektu uchwały w sprawie "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015 r".
4.3.informacja roczna o działalności i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w 2014 r.
5.Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2015 rok.
6.Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz otworzył pierwsze posiedzenie Komisji Polityki Społecznej
nowej kadencji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, następnie powitał
zaproszonych gości i zwrócił się do członków Komisji o zatwierdzenie poszerzonego porządku obrad
posiedzenia.
Komisja jednogłośnie - 6 głosami "za" - przyjęła porządek obrad posiedzenia.

Ad. 1,2 i3.
Radni otrzymali przy piśmie (OZ-K.0053. I.122.2014.AD z dnia 14.11.2014 r.) Prezydenta Miasta Katowice
Pana Piotra Uszoka następujące projekty uchwał Rady Miasta Katowice:
I. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-
2035.
2.projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok, wraz z objaśnieniami oraz
materiałami informacyjnymi.



Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz udzielił głosu Skarbnik Miasta Pani Danucie Kamińskiej, która
łącznie przedstawiła ww. informacje.

Radni zostali poinformowani, że sformalizowany układ dokumentu pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa
miasta Katowice wynika z rozporządzenia Ministerstwa Finansów i ten dokument ma na celu wykazać, czy
miasto, które podjęło jakieś zobowiązania finansowe jest je w stanie spłacać w dłuższym horyzoncie czaso-
wym, np. przez 20 lat. W przypadku Katowic istnieje kilka obszarów ryzyka: niekorzystna demografia,
malejący udział w podatku PIT, spłata kredytów zaciągniętych przez miasto, malejąca nadwyżka operacyjna;
WPF musi się zgadzać we wszystkich wskaźnikach z budżetem miasta Katowice na 2015 rok.
Dokument zawiera listę przedsięwzięć, które mają dłuższy horyzont czasowy finansowania, są to projekty
twarde i miękkie, współfinansowane bezpośrednio z budżetu państwa, ze środków unijnych i z kredytów.
Szczególną aktywność w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od kilku lat wykazują: Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy.
Budżet miasta Katowice w porównaniu z rokiem ubiegłym zakłada niższe dochody wszystkich jednostek
organizacyjnych oraz spadek dochodów inwestycyjnych, także niższe wydatki majątkowe oraz niższą
nadwyżkę operacyjną, natomiast planowany jest 6-cio %-wy wzrost wydatków.

Pani Skarbnik Miasta omówiła plan dochodów i wydatków będących w zakresie zainteresowania Komisji
Polityki Społecznej w działach : 851 Ochrona zdrowia; 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa; 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Pytania radnych:
Radny Pan Jerzy Forajter zwrócił się o uszczegółowienie zadań zamieszczonych w załączniku nr 5a do
projektu uchwały budżetowej na stronie 38 i nast., realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał
ludzki 2007-2013 oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 dotyczących dzielnic: Szopienice, Załęże, Nikiszowiec, Giszowiec i Bogucice. Czy to są nowe
programy, czy jest to kontynuacja PCAL-i, bo zostały zapisane duże kwoty do wydania w ciągu kilku
miesięcy? Czy uda się zrealizować te zadania w tak krótkim czasie?
Pan Radny zwrócił się o podanie zakresu "wieloletniego przedsięwzięcia "Nie daj się nowotworowi! -
program promocj i zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach" finansowanego ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Czy za kwotę 2.138,993 zł będą organizowane tylko spotkania
profilaktyczne z mieszkańcami?

Zastępca Naczelnika WPS Pani Jolanta Wolanin udzieliła wyjaśnień w zakresie programu "Nie daj się
nowotworowi! Program jest finansowany w całości ze środków unijnych, został pozytywnie zaopiniowany
ale nie otrzymał finansowania w 2015 roku, znalazł się na liście rezerwowej na pozycji 13. Celem programu
"Nie daj się nowotworowi!" jest zapobieganie i zmniejszenie zachorowalności na nowotwory,
wyrównywanie społecznych nierówności w zdrowiu oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczności
lokalnej. Program oprócz spotkań obejmował 2 tury szczepień populacji dziewczynek przeciwko HPV (koszt
jednej szczepionki 600 zł).

Dyrektor MOPS Pani Anna Trepka w odpowiedzi: Program "Damy Radę" kończy się w kwietniu 2015 r. ale
skoro zostały zapisane kwoty w budżecie miasta to należy rozumieć przez to, że środki zostaną wydane.
Nowym programem jest zadanie .Bogucice-moje miejsce na ziemi" (kwota 3 095 000), który ma na celu
aktywizację społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska podziękowała Panu Jerzemu Forajterowi za zwrócenie uwagi na
program "Nie daj się nowotworowi! , który rzeczywiście został niewystarczająco opisany i to będzie
uzupełnione erratą, a w przyszłości to zadanie zostanie wycofane z budżetu miasta.

Radny Pan Jerzy Forajter zwrócił się o wyjaśnienie realizacji projektu pn. "Katowice - miasto otwarte.
Działanie inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób
niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 (koszt 2.586 000 zł).Czy to zadanie jest wynikiem
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naszych spotkań w ubiegłej kadencji w celu stworzenia specjalistycznego ośrodka dla młodzieży 25+, która
opuszcza rodziców?

Dyrektor MOPS Pani Anna Trepka w odpowiedzi: cały budynek przy ul. Francuskiej 43 został przeznaczony
dla młodzieży niepełnosprawnej, także autystycznej; to będzie dzienny dom pobytu, hostel, mieszkanie
treningowe.

Radni nie zgłosili innych pytań.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz poinformował, że Komisja otrzymała do wiadomości pozytywne
opinie IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach, przekazane przy piśmie Prezydenta Miasta Pana Marci-
na Krupy (BM-1.3020.2.2014 z dnia 8.12.2014 r.) do przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2015
rok, do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2035 oraz o możliwości
sfinansowania deficytu w kwocie 180.848,165 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz poddał pod głosowanie projekty uchwał:
1)w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok - w głosowaniu: 5 głosów "za", O
głosów "przeciw" przy 3 głosach "wstrzymujących się"- Komisja pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.

2)w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015 - 2035 -
w głosowaniu: 5 głosów "za", O głosów "przeciw" przy 3 głosach "wstrzymujących się" - Komisja
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

3)w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok"
- w głosowaniu: 5 głosów "za", O głosów "przeciw" przy 3 głosach "wstrzymujących się" - Komisja
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Ad. 4.
4.1.Radni otrzymali do skrytek w dniu 9.01.2015 r. projekt uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta
Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego Pan Mirosław Cygan

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Opinia: "Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-
ku za rok 2014, jednogłośnie 7 głosami "za" - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały".

4.2.Radni otrzymali do skrytek w dniu 9.01.2015 r. projekt uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta
Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego Pan Mirosław Cygan

Pytania radnych:
Radny Pan Jerzy Forajter przypomniał, że w ubiegłej kadencji radni brali udział w spotkaniach z
mieszkańcami wszystkich dzielnic w temacie bezpieczeństwa, które organizował Uniwersytet Śląski pod
patronatem Prof.Stabnickiej i w styczniu tego roku ma być podsumowanie tego przedsięwzięcia. Czy
przygotowanie debat było finansowane z funduszy zewnętrznych?

Naczelnik WZK Pan Mirosław Cygan w odpowiedzi: debaty U.Śl.były finansowane ze środków Wydziału
Zarządzania Kryzysowego, natomiast w ramach nowej perspektywy finansowej UE Wydział pozyskuje
środki zewnętrzne które w tym roku przeznaczy na doposażenie w sprzęt OSP.
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Opinia: "Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-
ku za rok 2014, jednogłośnie 8 głosami "za" - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały".

4.3.Radni otrzymali do skrytek w dniu 13.0\.2015 r. "Informację roczną o działalności i wynikach pracy
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w 2014 r".
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz udzielił głosu Komendantowi Miejskiemu Policji Panu Pawłowi
Szelągowi, który przedstawił najważniejsze wątki zawarte w obszernym sprawozdaniu.
Pan Komendant zwrócił szczególną uwagę Radnych na zadanie pn. adaptacja i modernizacja budynku przy
ul. KiIińskiego na siedzibę KMP, ponieważ obecna siedziba Komendy Miejskiej Policji przy ul. Lompy nie
jest zasadna -jest duże zagęszczenie osób (funkcjonariuszy i petentów) na małej powierzchni oraz są
trudności z parkowaniem samochodu od strony uI.Sienkiewicza. Przeniesienie siedziby do centrum (do
dawnej siedziby Milicji w Katowicach), do budynku o znacznie większej powierzchni będzie bardzo dobrym
rozwiązaniem dla Policji i dla mieszkańców Katowic.

Radny Pan Adam Skowron zapytał o koszt adaptacji/ remontu oraz o termin przeniesienia się KMP na ul.
Kilińskiego?

Komendant Miejski Policji Pan Dariusz Szeląg w odpowiedzi: projekt remontu wynosi 45 mln zł, został
złożony do Komendanta Głównego Policji oraz przedłożony Prezydentowi Miasta Katowice. Remont jest
planowany na lata 2015-2017, w połowie 2018 roku jest planowana przeprowadzka. Jest to zadanie
priorytetowe również dla Śląskiego Woj. Komendanta Policji w Katowicach.

Opinia: Komisja Polityki Społecznej po wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Komendanta
Miejskiego Policji w Katowicach w zakresie "Informacji rocznej o działalności i wynikach pracy
Koinendy Miejskiej Policji w Katowicach w 2014 r." przyjęła ww. informację bez uwag".

Ad.5.
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz zwrócił się do członków Komisji o przyjęcie planu pracy, który
opracował przy udziale Biura Rady Miasta oraz skonsultował tematy z Wydziałem Polityki Społecznej.
Pan Przewodniczący poinformował, że radni PP: Marek Nowara i Arkadiusz Godlewski złożyli propozycje
tematów do planu pracy, które zostały częściowo uwzględnione tzn. zostały uwzględnione propozycje
tematów pana Marka Nowary dotyczące: -rewitalizacji społecznej dzielnic, które odznaczają się największą
koncentracją negatywnych zjawisk społecznych - temat jest przewidziany w dniu 19.02.br.,
-kontynuacji PCAL-i oraz ich rozszerzenia na inne dzielnice - temat jest przewidziany w dniu 19.02.br.,
-działań na rzecz promocji i rozszerzenia oferty programu Nas Troje więcej - temat jest przewidziany w dniu
16.04.br.,
-działań na rzecz współpracy z największymi pracodawcami w mieście (KWK "Murcki", "Staszic",
"Wieczorek") zminimalizowanie negatywnych skutków redukcji zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu
- temat jest przewidziany w dniu 3.09.br.

- współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych - temat realizowany w planie pracy na bieżąco,
- zatrudnienia osób niepełnosprawnych - temat jest przewidziany w dniu 19.03.br.

Pan Przewodniczący Komisj i uwzględnił w planie propozycje tematów Pana Arkadiusza Godlewskiego:
- aby "Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi"
zrealizować w dniu 19.03.br. w siedzibie organizacji "Dom Aniołów Stróżów" w Załężu.
Pan Wiceprzewodniczący Komisji otrzymał deklarację od Stowarzyszenia, że ugości Komisję i w krótkim
uzasadnieniu podał że DAS robi "dużo dobrej roboty na rzecz dzieciaków i ich rodziców", realizuje zadania
własne gminy, często nieodpłatnie, np. wolontariat.
- aby zrealizować komisję w Szpitalu w Murckach, jedynym miejskim szpitalu, który stoi przed ogromnymi
wyzwaniami i nie znajduje się w tak dobrej sytuacji jak - również ujęty w planie Szpital Zakonu Bonifratrów
w Bogucicach, szczególnie jego oddział ginekologiczno-położniczy.
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Radny Pan Jerzy Forajter zaproponował, aby wystąpić wczesniej o przygotowanie kompleksowej informacji
na temat sytuacji obu wizytowanych Szpitali, natomiast uważa za utrudnienie zapraszanie merytorycznych
urzędników UM na wyjazdowe posiedzenia komisji odbywane poza siedzibą Urzędu Miasta.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Arkadiusz Godlewski wyjaśnił, że przejazd dwóch przystanków
tramwajem do Załęża nie zaszkodzi urzędnikom, czasami Wyjście służbowe urzędnika poza Urząd
Miasta pozwoli zobaczyć, jak naprawdę Miasto funkcjonuje.

Na zakończenie dyskusji postanowiono, że Wyjazdowe posiedzenia będą się rozpoczynać o godz.
12-tej.
Komisja Polityki Społecznej jednogłośnie 8 głosami "za" przyjęła plan pracy na 2015 rok.

Ad. 6.
W wolnych wnioskach Wiceprzewodniczący Komisji Pan Damian Stępień zwrócił się z uwagą do Biura
Rady Miasta, aby na przyszłość porządek obrad komisji zamieszczony w internecie był zgodny z porządkiem
obrad realizowanym na komisji, bo na dzisiejszym posiedzeniu były przestawione punkty i nie było
zamieszczonej na stronie internetowej komisji "Informacji rocznej KMP".

Przewodniczący Komisji

Piotr Pietrasz
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