
Protokół Nr 27/2013

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 19 listopada 2013 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście (według 
załączonej listy obecności).
Przewodniczący Komisji radny Henryk Dyrbuś, w związku z tragiczną śmiercią radnego 
Krzysztofa Raka, poprosił zebranych o powstanie i uczczenie jego pamięci minutą ciszy. 

Następnie 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 
7 Radnych.

Ad. 2 
Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 22 października 2013 r. został przyjęty 
”jednogłośnie”– głosowało 7 Radnych. 

Ad. 3 
Omówiono projekty uchwał w sprawie:

1. upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach 
do  załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu  administracji  publicznej 
dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z  
późn. zm.),

2. przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych    i  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  Gminy i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny na 2014 rok.

Kazimierz  Żyła  pracownik OPS omówił  działalność świetlic  środowiskowych i  klubów 
młodzieżowych.  Punktu  konsultacyjnego,  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych, zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. Porównał dane z ostatnich 
lat tj. 2011 i 2012 roku oraz prognozę na 2014 rok. Opowiedział  jakie problemy wynikają  
z  uzależnienia,  w  jaki  sposób  i  w  jakim  zakresie  zostaje  udzielana  pomoc  osobom 
uzależnionym. Powiedział, że w ramach profilaktyki uzależnień robi się dużo, opowiedział  
o rodzajach działań profilaktycznych, o zadaniach Gminnego Programu Profilaktyki.   

Przewodniczący  Henryk  Dyrbuś powiedział,  że  liczby  odnoszące  się  do  problemu 
alkoholowego są przerażające. Alkohol robi wiele złego nie tylko temu co pije, ale również 
jego bliskim. Według niego należy ograniczyć sprzedaż alkoholu i zamknąć sklepy nocne. 
Widać w tych danych tendencję wzrastającą, co najgorsze wśród młodzieży. 
Poprosił o skład GKRPA po to, żeby tym ludziom podziękować za pracę, którą wykonują. 

Radny Józef  Szczekała powiedział,  że  dane  są  przerażające ale  nie  ma skutku  bez 
przyczyny.  Od  kilku  lat  społeczeństwo  ubożeje,  co  rodzi  frustracje.  Pozostają  wtedy 
używki.  Tak  się  dzieje  w  całym  kraju  ale  dobrze,  że  jest  pomoc  na  szczeblu 
samorządowym.



Kazimierz Żyła pracownik OPS  powiedział, że dane odnoszą się do średniej krajowej, 
nasza gmina jest poniżej tej średniej. Z drugiej strony im więcej zaczyna się robić, tym 
więcej danych się zyskuje. Ale dzięki temu możliwa jest profilaktyka, profilaktyka i działania 
motywujące są najważniejsze.  
Powiedział również, że to nie tylko  GKRPA zajmuje się problemami uzależnień ale cały 
sztab  ludzi  w  różnych  zespołach  i  grupach  oraz  wielu  pracowników  socjalnych. 
Oczywiście podziękowania przekaże. 

Ad. 4
Radna  Jolanta  Szejka poruszyła  temat  szlachetnej  paczki  oraz  zapytała  czy  istnieje 
możliwość otworzenia punktu wydawania żywności  na terenie Palowice,  Szczejkowice, 
Bełk. 

Barbara  Gorzawska-Leszczyńska  Z-ca  Dyrektor  OPS w  temacie  szlachetnej  paczki 
poinformowała, że sprawę tą przejęła pani Hanna Piorecka, że OPS podał tylko dane osób 
potrzebujących. Z kolei jeżeli chodzi o punkt wydawania żywności to nie jest to już zadanie 
OPS.  Jest to zadanie gminy a osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest 
pan  Jan  Grzegorzyca. OPS  również  wskazuje  tylko  osoby  potrzebujące.  Obecnie 
wydawaniem  żywności  bezpłatnie  zajmują  się  harcerze.  Nie  wiadomo  jak  to  zadanie 
będzie wyglądać w przyszłym roku. 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Komisji

        radny Henryk Dyrbuś 
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