
         
Protokół Nr  1/2014 

 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej  
w dniu 16 grudnia  2014 r. 

 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli je członkowie oraz zaproszeni goście 
według załączonej  listy  obecności. 
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Leszek Salamon, który na wstępie 
powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek posiedzenia: 
  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Omówienie materiałów projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
3. Sprawy bieżące.     

 
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 12 radnych.  
               
Ad. 2 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 

1) zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na 2014 rok, 
Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i M  przedstawił zmiany w budżecie, branżowo 
dotyczące działalności Komisji. 
 

2) budżetu Gminy i Miasta na 2015 rok, 
Katarzyna Pyszny Wydział E i Z przedstawiła projekt budżetu Wydziału 
Ekologii i Zdrowia, w zakresie dotyczącym działalności Komisji. 
Poinformowała, że dotacje do szpitali będą sukcesywnie wprowadzane do 
budżetu, gdy takie wpłyną. 
Celina Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej szczegółowo 
przedstawiła wydatki planowane w 2015 roku, związane z pomocą społeczną.  
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. RG i M poinformowała, że od 2015 r. 
zapewnienie schronienia bezdomnym realizowane będzie w ramach dotacji na 
podstawie konkursu ofert, na ten cel zaplanowano 200 tys. zł. 

 
3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na 2015 rok – przedstawiła Dyrektor OPS, 
 

4) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze – przedstawiła Naczelnik 
Wydz. RG i M 
Uwag do treści projektów nie zgłoszono. 
 

Ad. 3 
Radna Izabela Tesluk zgłosiła problem dotyczący posiłków dla dzieci w szkole 
finansowane z Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Radna Grażyna Strzelecka dodała, że w przedszkolach dzieci opłacone mają tylko 
jeden ciepły posiłek – obiad, nie dotyczy to  śniadania, a  nie wszystkich rodziców 
stać opłacić dwa posiłki. 
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Dyrektor OPS wyjaśniła, że z pomocy społecznej jest opłacany 1 gorący posiłek 
dziennie, takie są wytyczne ministerstwa. Pomoc społeczna ma tu drogę zamkniętą. 
Nie ma też na takie zadania projektów. 
Radny Grzegorz Płonka pytał czy są sygnały o narkotykach w szkołach. 
 Z-ca Burmistrza poinformował, że ze strony placówek oświatowych nie ma takich 
sygnałów. Z uwagi na to, że jest to środek nielegalny z pytaniem należałoby się 
zwrócić do Policji. 
Radna Janina Binda poinformowała o pojawiającym się wysypie wszawicy oraz 
ogniskach świerzbu. Leczenie świerzbu wymaga leczenia i wykupienia leków dla 
wszystkich członków rodziny, co jest dla niektórych rodzin duży wydatkiem. Czy 
gmina nie mogłaby pomóc w tym zakresie? 
Skarbnik G i M  wyjaśnił, że gmina musi działać zgodnie z przepisami prawa, w tym 
przypadku pomoc mogłaby być  jedynie ze strony opieki społecznej, jeżeli zostaną 
spełnione ustawowe warunki otrzymania pomocy. 
Dyrektor OPS dodała, że na takie cele można przekazać zasiłek celowy zwrotny, 
który należy zwrócić, co stanowi w niektórych przypadkach duży problem.   
Przewodniczący Komisji stwierdził, że uważa iż leki na świerzb i wszawicę powinny 
być bezpłatne. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:  
Alina Kuśka  
 
 
     
        Przewodniczący Komisji 

                radny  Leszek Salamon 


