
Protokół Nr  13/2016 
 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej  
w dniu 19 kwietnia 2016 r. 

 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące.     

  
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 9 radnych.  
 
Ad.2 
Protokół Nr 12/2016 z 15 marca 2016 r. został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało     
9 radnych. 
               
Ad. 3 
Członkowie Komisji pozytywnie  9 głosami „za” zaopiniowali projekt uchwały              
w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego 
Instytutu Onkologii. 
 

Do pozostałych projektów uchwał ujętych  w porządku obrad sesji,  nie zgłoszono 
uwag. 
 
Ad. 4 
Rafał Roszko Kierownik Działu Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej             
w Czerwionce-Leszczynach przedstawił informację  w sprawie realizacji rządowego 
Programu 500+. 
Do tej pory złożono 2100 wniosków, które w pierwszych dniach przyjmowano            
w 10 punktach w gminie, aktualnie wnioski przyjmowane są w siedzibie Ośrodka         
w Czerwionce. Termin składania wniosków mija 1 lipca br., świadczenia zostaną 
nadpłacone od kwietnia. Szacuje się, że zostanie złożonych ok. 3500 wniosków.  
Zorganizowano spotkanie informacyjne w sprawie wypełniania wniosków, informacja 
taka pojawiła się również na stronach internetowych OPS, Gminy oraz w gazecie 
lokalnej „Kurier”. 
Aktualnie Ośrodek Pomocy Społecznej jest na etapie wydawania pierwszych decyzje 
a w przyszłym tygodniu nastąpią pierwsze wypłaty świadczeń. Do końca maja 
planowana jest wypłata świadczeń na wszystkie złożone do tej pory wnioski. 
  
Beata Augustyn Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała,    
że system do którego wprowadza się wnioski Ośrodek bardzo późno otrzymał             
i pracownicy nadal go rozpracowują i poznają. 
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Przewodniczący Komisji przedstawił otrzymaną informację w sprawie wniosku 
Komisji dotyczącego badań stanu uzębienia dzieci. Zwrócił się również                       
o przygotowanie na kolejne posiedzenie Komisji, aktualnych danych na temat zajęć 
gimnastyki korekcyjnej  prowadzonych w szkołach na terenie gminy. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
  
Protokołowała 
Alina Kuśka     
     

                                                 Przewodniczący Komisji 

               radny Leszek Salamon 


