
Protokół Nr  17/2016 
 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej  

w dniu 27 września 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 11 radnych.  

 

Ad.2 

Protokół Nr 16/2016 z 23 sierpnia 2016 r. został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało     

11 radnych. 

              

Ad. 3 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad dzisiejszej sesji. 
 

Ad. 4 

Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych przedstawiła informacje dot. 
Gminnego  Dnia Promocji Zdrowia, który odbył się w niedzielę  25 września br.,         
w godzinach od 10.00 do 16.00 w sali Centrum Edukacyjno-Kulturalnego                  
w Czerwionce, można było  między innymi zrobić badania poziomu cukru, ciśnienia, 
wzroku, odbyły się pokazy ratownictwa medycznego. Imprezę planuję się powtórzyć 
w przyszłym roku. 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że inicjatorem Dnia była Komisja Zdrowia    
i powinno to mieć odzwierciedlenie na plakacie. 
Pełnomocnik ds. Społecznych zapewniła, że w przyszym roku taka informacja 
pojawi się. 
Celina Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała o Targach 
Pracy które odbyły się w dniu dzisiejszym. Brało w nich udział 25 pracodawców 
oferujących 800 miejsc pracy. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców.  Podsumowała również dotychczasową realizację Programu 500+.  
Do 31 sierpnia złożono 2984 wnioski, wydano 2875 decyzji z tego 1335 na pierwsze 
dziecko. Od 1 kwietnia do 31 sierpnia wypłacono 9.154.122 zł. 
Radny Waldemar Mitura pytał czy są rodziny, które otrzymują tę pomoc w formie 
rzeczowej. 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że są rodziny które             
w części otrzymują to świadczenie w formie rzeczowej. 
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Przewodniczący Komisji przedstawił pismo firmy Salus będące odpowiedzią          
na pismo Komisji wyjaśniające procedury wyboru firm realizujących w gminie usługi 
opiekuńcze. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 

  

Protokołowała 

Alina Kuśka     

     

                                                 Przewodniczący Komisji 

               radny Leszek Salamon 

 


