
Protokół Nr 35/2014
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

w dniu 26 sierpnia 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 
5 Radnych.

Ad. 2 
Protokół Nr 34/2014 ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 23 czerwca 2014 r. 
został przyjęty ”jednogłośnie”– głosowało 5 Radnych. 

Ad. 3
Dyrektor  OPS  Celina  Cymorek  przedstawiła  radnym  materiały  dotyczące 
funkcjonowania  Karty  Gminy  Dla  Dużej  Rodziny.  Podsumowała  dwa  miesiące 
funkcjonowania Karty. Powiedziała, że do 25 sierpnia złożono 131 wniosków o jej 
wydanie.  Każdy wnioskodawca  dostaje  aktualny  katalog  usług  i  zwolnień.  Każdy 
członek rodziny ma swoja Kartę. Dodała, że nie wszyscy wnioskodawcy są klientami 
OPS.  Ponadto  powiedziała,  że  funkcjonuje  również  Ogólnopolska  Karta  Dużej 
Rodziny,  która  również  cieszy  się  dużym  zainteresowaniem.  Dotychczas  złożono 
129 wniosków o wydanie takiej karty ogólnopolskiej. 

Radny Arkadiusz Adamczyk zauważył, że istnieje różnica pomiędzy regulaminami 
obu  kart,  jeżeli  chodzi  o  uprawnione  osoby  niepełnosprawne.  Różni  się  stopień 
niepełnosprawności  -  my  mamy  znaczy,  a  w  karcie  ogólnopolskie  wystarczy 
umiarkowany. 

Dyrektor OPS Celina Cymorek odpowiedziała, że można te regulaminy ujednolicić, 
choć na razie nie było w ogóle takich wniosków. Ponadto karta ogólnopolska wyszła 
później i nie było do końca wiadomo jakie będą w niej zapisy. 

Radny  Arkadiusz  Adamczyk  wystosował  wniosek aby ujednolicić regulamin 
przyznawania Karty Gminy Dla Dużej Rodziny  z regulaminem Karty ogólnopolskiej, 
w szczególności w punkcie dotyczącym osób niepełnosprawnych. Wniosek został 
przyjęty  jednogłośnie - głosowało 5 radnych.
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Radny  Leszek  Salamon zauważył,  że  jeżeli  chodzi  o  zakres  ulg  w  karcie 
ogólnopolskiej,  to  nie  popisali  się  tam.  Stwierdził,  że  u  nas wygląda to  znacznie 
lepiej. 

Radny  Henryk  Dyrbuś zapytał  czy  jeżeli  członek  rodziny  straci  uprawnienia,  to 
reszta rodziny też, i czy musi on wtedy oddać kartę.

Dyrektor OPS Celina Cymorek wyjaśniła,  że reszta rodziny uprawnień nie traci, 
a członek rodziny powinien ją oddać. OPS prowadzi ewidencję kart. Dodała, że na 
razie wszystko się tworzy, ale i tak wszyscy są zadowoleni. 

Radny Arkadiusz Adamczyk stwierdził, że również przedsiębiorcy mają się z czego 
cieszyć, ponieważ jest to dla nich reklama. 

Następnie Dyrektor  OPS  Celina  Cymorek  przedstawiła  krótkie  sprawozdanie 
z  wakacyjnej  działalności  Placówek  Wsparcia  Dziennego  czyli  świetlic 
środowiskowych. Powiedziała, że w obu placówkach w zajęciach wakacyjnych wzięło 
udział 139 dzieci  z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych. W okresie wakacyjnym 
placówki  działały  jak  półkolonie.  Placówki  działały  oddzielnie,  miały  bardzo 
zróżnicowane i ciekawe zajęcia, jedynie wycieczki były  organizowane wspólnie. 

Radny Waldemar Mitura dodał jeszcze, że dla ośmioro dzieci został zorganizowany 
wyjazd wakacyjny z harcerzami. 

Przewodniczący Henryk Dyrbuś na prośbę mieszkańców zgłosił problem 
z pojawiającymi się szczurami w rejonie Placu Czerwona Torebka w Leszczynach.

Sekretarz GIM Józef Zaskórski  powiedział, że jest to przede wszystkim wina 
odpadów komunalnych i dbania o porządek. Sprawę należy zgłosić do ZDiSK.

Przewodniczący Henryk Dyrbuś zapytał jaki wpływ na stan powietrza w Przegędzy 
mają zanieczyszczenie z Elektrowni Rybnik.

Naczelnik Wydziału EZ Cecylia Grzybek powiedziała, że nie ma danych 
dotyczących ściśle tego sołectwa. Są dane dotyczące całego województwa. W 
Przegędzy nie na żadnego punktu  pomiarowego. Wg opracowań całe województwo 
śląskie ma przekroczone normy.

Przewodniczący zapytał jeszcze w jakiej odległości od sadów czy innych roślin 
mogą być stosowane opryski.

Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że takie dane podane są na 
opakowaniu konkretnego środka.

Naczelnik Wydziału EZ Cecylia Grzybek dodała, że z takim zapytaniem można się 
zwrócić do doradztwa rolniczego.
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Przewodniczący zapytał jeszcze jak wyglądała sprawa zalanych dróg 
w Czerwionce.

Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner odpowiedział, że podczas ostatnich 
intensywnych opadów zalanych było wiele dróg, jednak zalewiska nie były 
spowodowane zatkaną kanalizacją, a jedynie intensywnością opadów i woda bardzo 
szybko zniknęła. 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz 

Przewodniczący Komisji 
  Radny Henryk Dyrbuś
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