
Protokół Nr 16/2012

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 26 czerwca 2012 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  członkowie  oraz  zaproszeni  goście 
(według załączonej listy obecności).
Przewodniczący  Komisji  radny  Henryk  Dyrbuś  powitał  wszystkich  zebranych 
i przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące.                

Ad. 1
Komisja  przyjęła  przedstawiony  porządek  posiedzenia  „jednogłośnie”.  Głosowało  
6 Radnych.

Ad. 2 
Protokół Nr 14/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 22 maja 2012 r. został przyjęty  
”jednogłośnie”– głosowało 6 Radnych. Protokół nr 15/2012 z posiedzenia Komisji  
w dniu 13 czerwca 2012 roku został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych. 

Ad.3 
Sekretarz GiM omówił punkt 10 porządku sesji Rady Miejskiej, tj. wręczenie medalu 
Sekiguchi Takaaki z okazji 50-lecia nadania praw miejskich za wkład w rozsławianiu 
gminy i  miasta Czerwionka-Leszczyny na świecie i  krzewienie kultury japońskiej  
w naszym mieście i kraju.
Następnie omówił projekt uchwały w sprawie  zasad przyznawania i wysokości diet 
oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Przewodniczący Komisji wspomniał,  że  niektórzy członkowie  Komisji  ZRiPS nie 
biorą udziału w posiedzeniach. Uważa, że w takim przypadku powinni zrezygnować 
z członkostwa.

Następnie  Z-ca  Dyrektor  OPS  Barbara  Gorzawska-Leszczyńska przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2012-2014.
Poinformowała, że jest to program stworzony dla rodzin nieudolnych wychowawczo.
Poinformowała, że gmina od br. roku musi uczestniczyć w kosztach. W tym roku jest 
to 10% odpłatności, w przyszłym roku 30% i następnie 50%. 
Pod uwagę brane są dzieci, które zostały odebrane rodzinie decyzją sądu.

Komisja  „jednogłośnie”  pozytywnie  zaopiniowała  omawiane  projekty  uchwał. 
Głosowało 7 Radnych.

Ad. 4 
Przewodniczący Komisji zapytał czy OPS zaplanował program dla dzieci.

Z-ca  Dyrektor  OPS  Barbara  Gorzawska-Leszczyńska  poinformowała,  że  ZHP 
organizuje kolonie do Ustki. Część dzieci jedzie z rejonu Leszczyn, część z rejonu 
Czerwionki.

1



Jeżeli  chodzi  o  Świetlicę  Środowiskową,  to  w  jednym  miesiącu  wakacji  działa 
Świetlica w Czerwionce a w drugim miesiącu Świetlica w Leszczynach.

Radna Jolanta Szejka zapytała czy są określone terminy składania wniosków, aby 
otrzymać świadczenia z OPS-u.

Z-ca  Dyrektor  OPS  Barbara  Gorzawska-Leszczyńska  wyjaśniła,  że  tak  oraz 
należy do wniosku dołączyć komplet dokumentów.

Radna  Jolanta  Szejka  poruszyła  sprawę  dziewczyny,  która  po  ukończeniu  
18 roku życia opuściła rodzinę zastępczą i aktualnie mieszka w hotelu czynszowym. 
Chciała  zorientować  się  czy  w  jakiś  sposób  można  jej  pomóc  w  znalezieniu 
mieszkania.

Z-ca Dyrektor OPS Barbara Gorzawska-Leszczyńska wyjaśniła, że jeżeli opuściła 
rodzinę  zastępczą,  to  powinna  być  zabezpieczona  przez  PCPR.  Jeżeli  jest  ona 
osobą bezdomną, to wszelkie koszty ponosi gmina.

Radny Waldemar Mitura poruszył temat lekarzy i ich podejścia do pacjentów.

Komisja  zwróciła  się  z  wnioskiem  o  zaproszenie  na  kolejne  posiedzenie 
Komisji  przedstawicieli  ośrodków zdrowia świadczących usługi specjalistów, 
tj.  NZOZ  Kaczmarczyk,  Rak  i  Partnerzy  oraz  NZOZ  „MEDIPOZ”  
w celu omówienia funkcjonowania w/w ośrodków zdrowia.
Wniosek został podjęty „jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych.

Przewodniczący  Komisji  podjął  temat  obumarłej  wierzby  na  skrzyżowaniu  ulic 
Szkolnej  i  Mikołowskiej  w  Przegędzy,  w  przypadku,  której  złożono  wniosek  
o  wycięcie,  ale  ostatecznie  wycofano  się  z  decyzji  o  wycięciu,  ponieważ  drzewo 
zamieszkuje chroniony gatunek owada.

Pracownik Wydziału Ekologii  i Zdrowia Irena Kurdek  wyjaśniła, że przy każdej 
podejmowanej  decyzji  o  wycince  należy  sprawdzić  czy  w  obrębie  drzewa  nie 
występują  gatunki  chronione  grzybów,  roślin,  owadów,  ptaków.  Wycinka  drzew 
przydrożnych  dodatkowo  wymaga  uzgodnienia  z  Regionalną  Dyrekcją  Ochrony 
Środowiska w Katowicach. Projekt decyzji został tam skierowany. Oględziny odbyły 
się w lutym i była informacja, że nie występują w obrębie drzewa gatunki chronione, 
ponieważ  była  zima.  W  kwietniu  RDOŚ  poprosił  o  ponowne  przeprowadzenie 
oględzin,  wtedy  okazało  się,  że  w  obrębie  drzewa  występuje  gatunek  chroniony 
owada. Teraz Zarząd Dróg musi skierować się z prośbą do RDOŚ o uzyskanie zgody 
pomimo występowania gatunku chronionego.

Przewodniczący Komisji poprosił o rzetelną informację.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała: 
Bożena Zawalska

Przewodniczący Komisji

        radny Henryk Dyrbuś
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