
Protokół Nr 26/2013

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 22 października 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:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Omówienie tematu dot.  eksploatacji budynku ośrodka zdrowia w Przegędzy.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2 
Protokół Nr 25/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 03 września  2013 r. został przyjęty 
”jednogłośnie”– głosowało 8 Radnych. 

Ad. 4
Przewodniczący  Henryk  Dyrbuś  poprosił  radnych  aby ze  względu  na  zaproszonych 
gości, w pierwszej kolejności omówić temat  dot.  eksploatacji budynku ośrodka zdrowia 
w Przegędzy. 

Stomatolog  Damian  Cebula w  imieniu  użytkowników,  przedstawił  gospodarskie 
spojrzenie  na  ośrodek  zdrowia  w  Przegędzy.  Powiedział,  że  nie  mogą  się  doprosić 
o wymianę stolarki okiennej,  co jest ważne zwłaszcza w odniesieniu do wysokich kosztów 
ogrzewania.  Jest  tam  przestarzały  samoobsługowy  piec.  Koszt  ogrzewania  budynku 
w roku ubiegłym wyniósł prawie 25 tys. zł.  Kolejna sprawa związana jest z odczytami 
wody. Są bardzo wysokie koszty wywozu nieczystości płynnych. W stosunku do zużycia 
wody,  ścieki  wychodzą  bardzo  drogo.  Zaproponował,  żeby  obciążenie  za  ścieki  było 
rozliczane wg zużycia wody. Poza tym są straty wody. Wskazał na popękany podest, na 
który  kapie  woda  przez  złączenia  na  rynnach.   Zapytał  czy  istnieje  możliwość 
sfinansowania  pewnych  rzeczy  wspólnie  z  miastem.  Jest  otwarty  na  wszelkie  formy 
współpracy. 

Pani Maria Smolorz przedstawicielka NZOZ Salus ponowiła prośbę o wymianę pieca, 
który jest przestarzały i nieekonomiczny. Podjęła także kwestię wody, wyjaśniła, że mimo 
iż wszystko jest pozakręcane licznik ciągle się kręci. W ciągu 4 godzin zaobserwowała 
zużycie 155 litrów wody. Pytała do kogo się zwrócić o rozwiązanie problemu. 

Dyrektor ZGM Marian Ucherek odpowiedział, że czynsze na przychodniach są bardzo 
niskie,  ZGM  nie  ma  funduszy  i  dlatego  remonty  muszą  być  robione  ze  środków 
zewnętrznych tj. Urzędu Miasta. Wie, że instalacja grzewcza jest przestarzała, są stare 
mury ale  trzeba poczekać na pieniądze.  Uważa,  że duże zużycie wody i  prądu może 
wynikać  z  prac  budowlanych,  które  są  przeprowadzane  na  terenie  ośrodka.  Po  ich 



zakończeniu  wykonawcza  zapłaci  jakąś  część  za  media.  Stwierdził,  że  trzeba 
wyremontować szambo, ponieważ jest nieszczelne i ściąga wody gruntowe. Zadeklarował, 
że uszczelnią rynny, wymienią drzwi wejściowe ale stolarka okienna musi poczekać. 

Ze strony doktora Damiana Cebuli padło pytanie czy  użytkownicy ośrodka będą musieli 
odśnieżać teren przy ośrodku zdrowia. 

Dyrektor  ZGM Marian Ucherek wyjaśnił,  że  wejścia  i  podesty odśnieża przychodnia, 
z kolei ZGM odśnieża parking i teren wokół. 
 
Przewodniczący Henryk Dyrbuś dodał, że należy zrobić przy przychodni parking, który 
powinien być oświetlony.

Pani Katarzyna Zaik z NZOZ Transmed zauważyła, że znak prowadzący do ośrodka 
zdrowia jest ciągle przewracany, ludzie nie wiedzą jak tam trafić.

Przewodniczący  Henryk  Dyrbuś  wyjaśnił,  że  w  takich  sprawach  należy  dzwonić  do 
dyrektora ZDiSK Piotra Łuca.

Radny Waldemar  Mitura poprosił  Dyrektora  ZGM o  zobowiązanie  się  do  załatwienia 
sprawy przecieku  wody.  Wyraził  nadzieję,  że  po  dyskusji  coś  drgnie  w  tym  temacie, 
ponieważ ośrodek zdrowia jest dla społeczności i należy o niego dbać. 

Ad. 3 
Pani Dyrektor OPS Celina Cymorek omówiła zmianę uchwały Nr XXVI/262/08 z dnia 29 
sierpnia  2008  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  projektu  systemowego  „OPS  i  Twoja 
aktywność  ku  integracji”  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Wyjaśniła, że chodzi tu o przedłużenie 
projektu o 18 miesięcy, czyli do 2015 roku. Gdy Rada Miejska przyjmie uchwałę to   będzie  
można aplikować o dalsze środki  na realizację  tego projektu.   Łączna kwota środków 
z Unii  Europejskiej  może wynieść nawet 2,5 mln.  zł.  Pani  dyrektor  przekazała radnym 
przygotowane materiały, które przedstawiały co do tej pory w ramach projektu udało się 
zrobić. 

Ad. 5
Przewodniczący  Henryk  Dyrbuś podziękował  Pani  Naczelnik  Wydziału  EiZ  Cecylii 
Grzybek  o  rozesłanie  informacji  na  temat  szczepienia   przeciwko  meningokokowemu 
zapaleniu  opon  mózgowo-rdzeniowych  finansowanego  w  całości  przez  Urząd  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Komisji

        radny Henryk Dyrbuś
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