
Protokół Nr  16/2016 
 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej  

w dniu 23 sierpnia 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 12 radnych.  

 

Ad.2 

Protokół Nr 15/2016 z 21 czerwca 2016 r. został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało     

12 radnych. 

              

Ad. 3 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przekazania 
składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny dotyczący Ośrodka Pomocy Społecznej, omówiono również 
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej, uznając skargę za bezzasadną.   
 

Powyższe tematy przedstawiła Z-ca Dyrektora OPS Beata Augustyn. 
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji      
nie zgłoszono uwag. 
 

Ad. 4 

Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych przedstawiła informacje 
dotyczące zakupu przez gminę „kopert życia”, które przekazywane będą osobom 
chorującym, starszym a mieszkającym samotnie.  
Omówiła przebieg Światowych Dni Młodzieży, które na terenie gminy miały miejsce 
20 – 21 lipca br. 21 lipca rozpoczęto mszą i przemarszem pielgrzymów wspólnie        
z mieszkańcami gminy, następnie odbył się festyn na terenie hali targowej.  
Pielgrzymi  mieli możliwość skorzystania również  z basenu, zwiedzenia Izby 
Tradycji, udział  w meczu Czerwionka - reszta świata itp. 
Poinformowała o planowanym  gminnym  Dniu Promocji Zdrowia, który odbędzie się 
w niedzielę  25 września br., w godzinach od 10.00 do 16.00 w sali Centrum 
Edukacyjno-Kulturalnego w Czerwionce. W tym czasie między innymi będzie 
możliwość zrobienia badań poziomu cukru, ciśnienia, wzroku, odbędą się pokazy 
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ratownictwa medycznego, porady w zakresie zdrowego kręgosłupa itp. 
Współorganizatorem Dnia będzie Stowarzyszenie „Feniks”. 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 

  

Protokołowała 

Alina Kuśka     

     

                                                 Przewodniczący Komisji 

               radny Leszek Salamon 

 


