
Protokół Nr 33/2014
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

w dniu 27 maja 2014 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. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2 
Protokół Nr 31/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 25 marca 2014 r. został przyjęty 
”jednogłośnie”– głosowało 8 Radnych. 
Protokół Nr 32/2014 ze  wspólnego   posiedzenia  wszystkich  Komisji  w dniu 
25 kwietnia  2014 r. został przyjęty 6 głosami  "za"  i  2  głosami "wstrzymującymi"– 
głosowało 8 Radnych.

Ad. 3
Z-ca  Dyrektora  OPS  Barbara  Gorzawska-Leszczyńska  bardzo  szczegółowo 
omówiła projekt uchwały Karta Gminy dla Dużej Rodziny. Wyjaśniła, że program ten 
będzie obejmował rodziny mające troje i więcej dzieci, niezależnie od posiadanego 
dochodu,  jeżeli  dobrowolnie  wyrażą  chęć  posiadania  takiej  Karty.  Ponadto 
przedstawiła listę przedsiębiorców, którzy zadeklarowali swój udział w tym programie. 
Otrzymają oni specjalne plakaty, dzięki czemu będzie wiadomo gdzie można uzyskać 
zniżki. Dodała, że lista jest ruchoma i codziennie zgłaszają się nowi.  Pokazała wzór 
karty.

Radny Arkadiusz Adamczyk zapytał jaki będzie koszt wydania karty.

Z-ca Dyrektora OPS Barbara Gorzawska-Leszczyńska odpowiedziała, że koszt jej 
wydania to około 20zł. 

Radny Józef Szczekała zapytał czy wiadomo ile takich rodzin w gminie jest.

Z-ca Dyrektora OPS Barbara Gorzawska-Leszczyńska  odpowiedziała,  że dużo, 
około  400-500  ale  nie  ma  konkretnych  danych.  Pokaże  to  pierwszy  kwartał 
funkcjonowania programu.

Powyższy projekt uchwały radni zaopiniowali pozytywnie jednogłośnie. 
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Następnie Z-ca  Dyrektora  OPS Barbara  Gorzawska-Leszczyńska  szczegółowo 
omówiła ocenę zasobów  pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. Wyjaśniła poszczególne kwestie oraz odpowiedziała 
na liczne pytania  ze strony Przewodniczącego Komisji. 

Radny Arkadiusz Adamczyk miał pytania w stosunku do wniosków końcowych czyli 
utworzenia dziennego domu pomocy i noclegowni. Poprosił o informacje dotyczącą 
tych dwóch tematów. 

Z-ca Dyrektora OPS Barbara Gorzawska-Leszczyńska   powiedziała, że dzienny 
dom pomocy to jest tak jakby przedszkole dla dorosłych. Często jest tak, że dzieci 
potrafią zaopiekować się starszym rodzicem, ale jak chodzą do pracy, to mają z tym 
problem. I właśnie w tym czasie osoba taka mogłaby przebywać w takim domu. 
Zajęcia odbywałyby się tam  w formie różnorakich warsztatów. Ponadto osoba 
ta dostałaby jeść, byłaby zaopatrzona w razie potrzeby pomocy lekarza czy 
pielęgniarki. Oczywiście trzeba by ustalić stawkę dzienną  za taki pobyt. 
Jeżeli chodzi o noclegownię, to coraz więcej mamy osób bezdomnych, czy to po 
jakiś eksmisjach, czy po powrocie z zakładu karego. My musimy płacić za ich pobyt 
w noclegowni. Najmniejszy koszt to  25 zł za jeden dzień, czyli około 700-800 zł 
za miesiąc. Gdyby noclegownia była u nas, przyszedł by taki bezdomnym wyspał się 
i mógłby sobie iść, mielibyśmy dużo środków zaoszczędzonych. Zniknąłby problem 
spania na działkach i obawy, że ktoś np. zamarznie. 

Przewodniczący Henryk Dyrbuś Komisji podziękował pracownikom OPS za pracę, 
którą wykonują i która jest bardzo potrzebna. 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała
Sylwia Gruszkiewicz 

Przewodniczący Komisji 
Radny Henryk Dyrbuś
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