
Protokół Nr 20/2013

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 29 stycznia 2013 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. Informacja  na  temat  utrzymania  zimowego  obiektów  ośrodków  zdrowia, 

administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2 
Protokół Nr 19/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 4 grudnia 2012 r. został przyjęty 
”jednogłośnie”– głosowało 6 Radnych. 

Ad.4 
Dyrektor  Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej Marian Uherek poinformował,  że 
odśnieżanie przy budynkach ośrodków zdrowia administrowanych przez ZGM jest 
wykonywane w zakresie możliwości budżetu zaplanowanego na to zadanie. Z braku 
środków finansowych zadanie to jest dość ograniczone.
Wyjaśnił, że w ośrodkach, w których jest zatrudniony palacz, to On odśnieża, nato-
miast gorsza sytuacja jest w pozostałych ośrodkach zdrowia.
Poinformował  również,  że  dzierżawcy  w  umowach  mają  zapisany  obowiązek 
odśnieżania we własnym zakresie. 
Poinformował,  że  niedługo  zostanie  zakończona  budowa  ośrodka  zdrowia  
w Stanowicach. W Przegędzy zostanie zakupiona winda i na piętrze zostanie otwarta 
przychodnia  chirurgiczna.  Wyjaśnił,  że  w  takim  przypadku  innych  inwestycji  
w ośrodku zdrowia w Przegędzy nie będzie.
Poza tym stwierdził, że pozostałe przychodnie są w stanie zadawalającym.
Poinformował, że opłata najmu wynosi 10 zł + VAT.

Przewodniczący Komisji zwrócił się o powiększenie parkingu przy ośrodku zdrowia 
w Przegędzy.

Dyrektor  Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej Marian Uherek poinformował,  że 
jeżeli chodzi o parkingi, tym zajmuje się ZDiSK.

Radny Waldemar Mitura zwrócił się z prośbą do Dyrektora o położenie brakujących 
kafelek w WC, w Świetlicy Środowiskowej, gdyż grozi to porażeniem prądem.
 



Komisja  „jednogłośnie”  zwróciła  się  z  wnioskiem  o  powiększenie  parkingu 
przy ośrodku zdrowia w Przegędzy – głosowało 7 Radnych.

Ad. 5
Dyrektor  OPS  Celina  Cymorek  omówiła  postępowanie  w  sprawach  „Niebieskie 
Karty” w 2012 roku (załącznik do protokołu).
Zapoznała również Komisję z ryzykiem związanym z pracą pracowników socjalnych.

Radny Leszek Salamon  poprosił  o sprawdzenie czy w pierwszych dniach br. nie 
było problemu z wydawaniem posiłków dla dzieci korzystających z zasiłków z OPS 
 w Szkole Podstawowej nr 3 w Leszczynach.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała: 
Bożena Zawalska 

Przewodniczący Komisji

        radny Henryk Dyrbuś
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