
Protokół Nr 28/2013

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 10 grudnia 2013 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście (według 
załączonej listy obecności).
Przewodniczący Komisji 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 projektu budżetu Gminy i Miasta na 2014 rok.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2 
Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 19 listopada  2013 r. został przyjęty 
”jednogłośnie”– głosowało 6 Radnych. 

Ad. 3 
W  materiałach  na  sesję  nie  było  projektów  uchwał  dotyczących  działalności  Komisji  
Zdrowia

Ad. 5 
Naczelnik  Wydziału  EiZ Cecylia  Grzybek  podsumowała  akcję  "Szczepienia 
profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C". W jego ramach, 
dzieci  z roczników  2006  i 2007  zameldowane  na  terenie  Gminy  i Miasta  Czerwionka-
Leszczyny mogły zostać bezpłatnie zaszczepione przeciwko meningokokowemu zapaleniu 
opon  mózgowo-rdzeniowych.  Szczepionka  finansowana  jest  w całości  przez  gminę. 
Zaszczepionych  zostało  około  40% dzieci  uprawnionych  do  szczepienia.   Podkreśliła, 
że jest to bardzo mała liczba. 

Przewodniczący Henryk Dyrbuś zapytał czy wydział ma wystarczająca ilość środków, 
jeżeli chodzi o ochronę zdrowia.

Naczelnik Wydziału EiZ Cecylia Grzybek odpowiedziała, że maja zapewnione 60 tys zł, 
jest to kwota na szczepienia i jest ona wystarczająca. Szczepienia zapewne zaczną się od 
marca przyszłego roku. 

Dyrektor OPS Celina Cymorek  podsumowała kolejny okres zasiłkowy. 
Rafał Roszko Kierownik Działu ŚR przestawił w tym temacie sprawozdanie za okres do 
końca sierpnie br. Powiedział, że OPS realizuje zadania wynikające z ustawy, jest tego 
dużo, a budżet w tym dziale to koło 10 mln zł.  Te pieniądze zawsze są, ponieważ są 
z dotacji. W sprawie  nowego dodatku energetycznego, OPS dostanie 2% z dotacji  na 
obsługę tego zadania. A koszty są znacznie wyższe. Wysyłka decyzji jest droga.  Sama 
wysokość dodatku to około 11-18 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego. Nadal jest 
masa nieścisłości w tym temacie.    



Dyrektor OPS Celina Cymorek  powiedziała,  że przez cały okres składnia wniosków 
o  zasiłki  pracownicy pracowali  również  w sobotę.  Przedłużono również  godziny czasu 
pracy w tygodniu,  żeby nikt  się  nie  poskarżył,  że  nie  mógł  złożyć  wniosku.  Na dzień 
dzisiejszy  wszystkie  wnioski  są  już  rozpatrzone.  Środki  na  te  zasiłki  w  większości 
pochodzą z budżetu państwa, dotacja państwowa na obsługę tych to zaledwie 3%. Jeżeli  
chodzi o stypendia i zasiłki szkolne to sytuacja wygląda tak, ze jest więcej środków niż 
zainteresowanych. Mało ludzi z tego korzysta, bo jest to wypłacane w formie refundacji. 
Jest to kłopot, gdyż najpierw trzeba zbierać faktury a potem je przestawiać. 
Na  stałym  poziomie  kształtuje  się  wypłata  dodatku  mieszkaniowego. 
Jest  to  najpopularniejsza  forma  wśród  mieszkańców.  Można  uzyskać  dopłatę  nawet 
w kwocie 50% wysokości czynszu. Dopłatę tą dostaje zarządca nieruchomości. 

Przewodniczący Henryk Dyrbuś odczytał przygotowane przez siebie podziękowania dla 
Dyrektor OPS oraz wszystkich pracowników. 

Dyrektor OPS Celina Cymorek podziękowała w imieniu swoim i wszystkich pracowników, 
zauważyła, że tej pracy nie da się pokazać na scenie. 

Przewodniczący  Henryk  Dyrbuś  powiedział,  że  drzwi  w  zameczku 
w Leszczynach, gdzie mieści się świetlica środowiskowa, są archaiczne i zbyt ciężkie dla 
dzieci. Powinny znaleźć się pieniądze na ich wymianę.

Dyrektor OPS Celina Cymorek odpowiedziała, że budynek nie jest naszą własnością. 
 
Radny Waldemar Mitura zapytał  ile  razy w roku rozdawane są  paczki  żywnościowe. 
Powiedział,  że  problem  tkwi  w  tym,  że  dostają  je  przeważnie  mężczyźni,którzy  mają 
problem z alkoholem i żywność ta także wymieniają na alkohol.

Dyrektor  OPS  Celina  Cymorek  odpowiedziała,  że  robi  to  organizacja  pozarządowa, 
OPS daje  tylko  listę  osób.   Na to  zadanie  jest  ogłaszany konkurs.  w przyszłym roku 
w ogóle ma tego nie być. Co do zarzutów, to ciągle spotyka się ze stwierdzeniem, że OPS 
nie  daje  ludziom  uczciwym,  tylko  alkoholikom.  Jeżeli  przepisy  mówią,  że  alkoholizm 
to  jednostka  chorobowa  i  podlega  pomocy,  to  trzeba  tej  pomocy  udzielić. 
OPS sprawdza niektóry donosy i nie zawsze się one potwierdzają. 

Skarbnik GiM powiedział, że PEAD nie jest zadaniem własnym gminy. 

Ad. 4
Przewodniczący Henryk Dyrbuś  zadał następujące pytanie dotyczące budżetu na 2014 
rok, na które odpowiadał Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło:
Z czego są  dochody w wysokości 220 tys zł pod nazwą stan środowiska?

• Skarbnik odpowiedział, że są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 
z urzędu marszałkowskiego.

Aa  co  przeznaczony  jest  dochód  750  tys  zł  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych?

• na realizację zadań GPPIRPA
Co się zawiera w dochodach za sprzedaż nieruchomości w wysokości 1,1 mln zł?

• są to dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.
Co to jest rezerwa celowa dla pracowników?

• jest to rezerwa przeznaczona dla wszystkich pracowników gminy na dodatki z karty 
nauczyciel,  nagrody  jubileuszowe,  wyrównania.  Kiedyś  to  było  w  budżetach 
jednostek, teraz mamy to u siebie.



Dlaczego są tak duże wydatki na autobusy?
• linia  194  nie  jest  zadaniem  własnym  gminy,  bo  jest  to  transport  ponadlokalny. 

Gdyby gmina nie dała dotacji, to tej linii by nie było.
Czego dotyczą wydatki na drogi wojewódzkie?

• są to środki na remont drogi wojewódzkiej w Szczejkowicach i Czuchowie. Jeżeli 
chodzi o drogi powiatowe to nie ma jeszcze wyłonionych konkretnych zadań.

Czy wydatki w wysokości 165 tys zł na schronisko dla zwierząt są jakoś kontrolowane?
• Radny Józef Szczekała powiedział, że na dzień dzisiejszy gmina wykorzystała już 

limit schroniska w Rybniku. 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Komisji

        radny Henryk Dyrbuś 
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