
Protokół Nr 19/2012

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 4 grudnia 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:

Tematyka posiedzenia przewiduje:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Omówienie projektu budżetu na rok 2013
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2 
Protokół Nr 18/2012 z posiedzenia Komisji  w dniu 24 października 2012 r. został 
przyjęty ”jednogłośnie”– głosowało 6 Radnych. 

Ad.3 
Pracownik  OPS  pan  Kazimierz  Żyła omówił  Gminny  Program  Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2013 rok.
Omówił problem alkoholowy w gminie, temat dopalaczy oraz narkotyków.
Poinformował, że w gminie jest ok. 1200-1300 uzależnionych od alkoholu, o których 
wiadomo. 
Poinformował, że gmina pomaga również ofiarom, tj. zazwyczaj dzieciom i kobietom.
Stwierdził, że bardzo przydatna byłaby poradnia leczenia uzależnień typu dziennego.

Przewodniczący  Komisji zapytał  czy  problem  alkoholowy  wzrasta  czy  maleje  
w gminie.

Pracownik  OPS pan Kazimierz  Żyła  poinformował,  że  utrzymuje  się  na  stałym 
poziomie. Alkohol staje się problemem dla osób, które tracą pracę, dla osób młodych 
przechodzących na emeryturę, np. emerytowani górnicy.
Poinformował Komisję, że Gminna Komisja liczy 12 członków.

Dyrektor OPS Celina Cymorek poinformowała, że prowadzi się również pomoc dla 
dzieci i żon – osoby współuzależnione.

Pracownik OPS pan Kazimierz Żyła omówił również temat marihuany.

Komisja  jednogłośnie  podjęła  wniosek  o  utworzenie  placówki  lecznictwa 
odwykowego na terenie gminy i  miasta Czerwionka-Leszczyny – głosowało  
7 Radnych.



Radna Jolanta Szejka podziękowała za współpracę z pracownikiem socjalnym pa-
nią Katarzyną Szwan.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała: 
Bożena Zawalska

Przewodniczący Komisji

        radny Henryk Dyrbuś
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