
Projekt
                                                              Protokół   Nr  9/2016

z posiedzenia   Komisji 

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej

  Kultury, Sportu i Turystyki

    odbytego w dniu  21.12.2016r.

      Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2.  Przyjęcie  protokołu   Nr 8/2016  z  dnia   15.11.2016r. 
    /projekt  protokołu  został  umieszczony  na  stronie   internetowej  Urzędu  Miejskiego
      w  bip.gmina  klobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady  
      -Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,
       Sportu  i  Turystyki, 
      -projekty  protokołów  z  komisji,   -projekt  protokołu   Nr 8/2016   z  15.11.2016r.         
3. Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie przyjęcia Gminnego
    Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  na  rok 2017.
4. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  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 zwolnienia
    od opłat, jak  również  trybu  ich  pobierania.
5.  Sprawy różne.

Ad.1 

Przewodniczący  Komisji  T.  Kasprzyk  –  otworzył    posiedzenie   Komisji   Edukacji
Publicznej,  Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej    Kultury,   Sportu   i   Turystyki  .
Powitał   wszystkich   przybyłych  na   komisję. Stwierdził,  iż   na   posiedzeniu   jest
obecnych 9  na  11  członków  komisji. Zgodnie  z   § 44  ust. 3 Statutu Gminy Kłobuck,
posiedzenie  komisji   jest   prawomocne. 

      Odczytał  proponowany  porządek  posiedzenia  komisji.

  

      Komisja    Edukacji   Publicznej, Ochrony  Zdrowia,   Polityki    Społecznej   Kultury,  
Sportu   i  Turystyki    jednogłośnie   przyjęła   proponowany    porządek   posiedzenia  
komisji.

      



      Ad.2

Przyjęcie  protokołu     Nr 8  z   dnia  15.11.2016r. 
/projekt  protokołu  został   umieszczony  na   stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego
w  bip.gmina  klobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady  
    -Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,
     Sportu  i  Turystyki, 
    -projekt  protokołu  z  komisji,   -projekt  protokołu  Nr  8 /2016  z  15.11.2016r.
 

Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki   Społecznej,  Kultury,  Sportu
i   Turystyki,   jednogłośnie   przyjęła    protokół   Nr 8/2016    z   dnia  15.11.2016r.   

      Ad.3.  

     Wypracowanie   opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie     przyjęcia   Gminnego    
Programu   Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie   na   rok  2017.

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska – głównym  celem  tworzenia  Gminnego  Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  jest  ograniczenie  zjawiska  przemocy w rodzinie
na  terenie  gminy  Kłobuck  oraz   skutków   stosowania  przemocy.  Program  ma 
charakter  wielofunkcyjny  i  stanowi  interdyscyplinarną  strategię  działań,  ma  służyć  
realizacji działań  na  szczeblu  gminnym  i  ma  za  zadanie zaangażować  zgodnie 
zgodnie  z  ustawą  o przeciwdziałaniu  przemocy podmioty powołane do prac  w zespole 
interdyscyplinarnym.
Uchwała wprowadzona jest ponieważ poprzedni program obowiązuje do końca  2016r. 
W tej chwili trzeba było opracować nowy program . Program jest opracowany tylko  na 
okres 1 roku   z uwagi na  fakt, iż należy  opracować  diagnozę  zjawiska przemocy na 
terenie gminy. Diagnoza teoretycznie powinna być już zrobiona. Może uda się w ciągu  
roku stworzyć  porządną  diagnozę  na podstawie  której  zostanie  zrobiony  program  na 
kilka następnych lat .

Radna E.Kotkowska – zapytała  na  jakiej  zasadzie   diagnoza  miałaby  być 
przeprowadzona. Czy ankieter miałby iść  do wytypowanych rodzin   aby  taką diagnozę 
przeprowadzić . Uważa, że jest to dość  dziwny sposób wykonania  takiej analizy. Poza 
tym, czy ten sposób   faktycznie da rzeczywisty obraz sytuacji.

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska – wyjaśniła, że wykonanie  diagnozy musi być 
zlecone podmiotowi zewnętrznemu.

Radna E.Kotkowska – czy jest zasadność  szukania firmy zewnętrznej, która  wykona   
analizę   na podstawie ankiety. Jak jej  wiadomo, byłyby  to  dość  duże pieniądze  ok. 
10.000 zł  .   



Czy nie lepiej żeby  przeprowadzić  tą analizę w środowiskach gdzie faktycznie ta 
patologia może  występować, czyli  szkoły, komisja ds. przemocy w rodzinie, komisja 
p/alkoholowa, Urząd pracy,   tych podmiotów gdzie rzeczywiście jest możliwość 
zobaczenia tej sytuacji  i  zareagowania w jakiś  sposób. 

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska –ktoś, kto będzie wykonywał tą analizę, to nie będzie
omijał instytucji .

Radna E.Kotkowska – ma wątpliwości, czy przyniesie to jakiś efekt.

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska –diagnoza to jest wymóg, musi być zrobiona  bez 
względu   na to czy zostanie zrobiona własnym sumptem czy też przez firmę zewnętrzną .

Radna E.Kotkowska – uważa, że jest to kwestia do zastanowienia się.

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska –  w tej  chwili   dane  zostały uzyskane od Policji , z 
Punktu Interwencji Kryzysowej, więc są to dane bardzo ogólne, nie  jest  przeprowadzana 
pogłębiona diagnoza, bo nikt tego tak naprawdę  nie  potrafi zrobić. Nigdy nie była 
zrobiona porządna diagnoza  zjawiska przemocy i nie wiadomo jakie  jest  to  zjawisko 
przemocy. Opierają się jedynie  na tym, jak   wpływają „Niebieskie Karty”. Trudno jest też 
ocenić pracę Punktu Interwencji Kryzysowej. Jest  osoba, która zajmuje się wszystkim, nie 
zajmuje się tylko przemocą . Nie jest to punkt z prawdziwego zdarzenia. Trafiają  tam 
osoby które potrzebują napisać pozew, potrzebują mediacji. Natomiast nie jest to miejsce 
na mediację. Występują  duże braki, nie  ma  gdzie umieszczać  kobiet  dotkniętych 
przemocą. Poza tym jest wymóg, żeby każde miasto miało program i diagnozę .

Radny M.Wojtysek – ponieważ  w pkt XII  Finansowanie Programu jest zapis, że 
”Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłobuck na rok 2017
będzie finansowany ze środków budżetu Gminy Kłobuck„ , zapytał czy wiemy jaka to 
była kwota w 2016 roku , a jaka będzie w 2017 roku.
Uważa, że ta diagnoza byłaby dobrą formą   zorientowania  się odnośnie tego problemu, 
tylko trzeba by było wybrać taką firmę , sposoby czy techniki mierzenia tego problemu , 
które dałyby miarodajne rezultaty. W tej chwili są to jedynie suche statystyki, natomiast 
nie ma głębszego zdiagnozowania problemu. Może rzeczywiście profesjonalna firma , 
zespół psychologów czy specjalistów   w tej dziedzinie  spowodowałby, że taka diagnoza 
byłaby naprawdę  potrzebna w naszej gminie.

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska –  jest tego samego zdania, tym bardziej, że nigdy to 
nie było robione

Radny M.Wojtysek – zapytał, jaki byłby  koszt   takiej diagnozy 

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska – uważa, że byłby to koszt ok. 4.000 zł . Nie byłaby to
diagnoza na rok, ale na kilka lat.



Przewodnicząca  rady D.Gosławska – kiedyś  wydawało  jej  się, że  jak  tą  diagnozę    
przeprowadzi  firma zewnętrzna  to da  nam obraz tej przemocy. Natomiast  teraz czytając
ten  program,  wydaje  jej  się, że  cały ten  problem został  już  w tym  programie  zawarty.
Można   ewentualnie   uzupełnić   te   informacje. Jeżeli  jest  rodzina dysfunkcyjna  można 
przypuszczać że występuje tam przemoc, ale przemoc  jest również  w rodzinach które nie
są dysfunkcyjne , gdzie są bardzo dobrze wykształceni  rodzice  i  tam  może  występować
przemoc o której nikt by nawet nie pomyślał. Natomiast my skupiamy się na tych 
rodzinach ubogich.
Uważa, że ta diagnoza  nic  nam  nie  wniesie. Jeśli  natomiast  musi być  zrobiona  to 
powinno się  rzeczywiście  ograniczyć  tylko  do jej zrobienia.  
Uważa, że ta diagnoza oprze się  na  informacjach  uzyskanych  z  GOPS-u  bez  wskazania
jakiś  nowych  kierunków. Sądzi, wydawanie pieniędzy firmie zewnętrznej, która  nie  ma  
rzeczywistego obrazu  sytuacji, nie  ma sensu. Wolałaby zatrudnić  pracownika GOPS  czy 
jakiś  zespół pracowników  na umowę zlecenie i powierzyć im wykonanie takiej diagnozy.
Byłaby to o wiele lepsza diagnoza .

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska – wyjaśniła, że Program  Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie  będzie realizowany  tylko  przez okres  1 roku  z  uwagi  na  fakt,  iż   w  ciągu
tego  roku  musi   być   opracowana   diagnoza  zjawiska przemocy w rodzinie, obojętnie 
w jaki sposób i przez kogo zostanie  ona  opracowana.

Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu  i 
Turystyki    jednogłośnie   pozytywnie   zaopiniowała   projekt   uchwały  w  sprawie  

      przyjęcia   Gminnego    Programu   Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  na  rok  
2017.

Ad.4. 
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  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  zwolnienia
od  opłat, jak  również  trybu  ich  pobierania.

Kierownik GOPS T.Duraj-Stefańska –poprosiła o wprowadzenie autopoprawki  w 
podstawie prawnej poprzez dopisanie  do Dz. U. z 2016 r., poz. 930  wyrażenia  z póź.zm.

Zgodnie  z  art. 50 ust. 6 ustawy  o  pomocy społecznej rada gminy określa  w drodze  
uchwały szczegółowe  warunki  przyznawania  i odpłatności  za  usługi opiekuńcze  i  
specjalistyczne  usługi  opiekuńcze, z  wyłączeniem specjalistycznych usług  opiekuńczych
dla osób z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz szczegółowe warunki częściowego  lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również  tryb ich pobierania.



Powyższy  projekt uchwały zmienia obecnie  obowiązującą  uchwałę Nr 193/XXII/2016 
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21.06.2016r. w  sprawie  szczegółowych  warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla  osób  z zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Zmiana uchwały podyktowana jest centralizacją zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie 
Kłobuck i jej jednostkach budżetowych. Dla przejrzystości rozliczeń podatku od towarów i
usług VAT wpływy z tytułu dochodów będą przekazywane przez klientów bezpośrednio 
na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu  i 
Turystyki    jednogłośnie   pozytywnie   zaopiniowała   projekt   uchwały  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  zwolnienia  od  opłat, jak   również  trybu  ich
pobierania.

Ad.5.  
Sprawy różne.

      Spraw  różnych  nie  wniesiono.

    Wobec  zrealizowania   porządku   posiedzenia,  Przewodniczący    Komisji     Edukacji
Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,  Sportu   i  Turystyki   T.Kasprzyk
o godz. 9:00  zamknął   posiedzenie  komisji. 
 

  

Przewodniczył:  Tomasz Kasprzyk

Protokołowała:  Danuta Kowalik


