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 Protokół Nr 20/2016 
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej  
w dniu 13 grudnia 2016 roku 

 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. 
Obrady prowadził przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego                    
i Współpracy z Samorządami – radny Waldemar Mitura, który na wstępie powitał 
wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia „jednogłośnie”      
bez uwag.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 19/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. z posiedzenia Komisji Prawa, 
Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, został przyjęty 9 głosami „za”.                    
Protokół nr 19/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. z posiedzenia Komisji Zdrowia, 
Rodziny i Polityki Społecznej, został przyjęty 9 głosami „za”.                    
 
Ad. 3 
Członkowie Komisji szczegółowo omówili projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych              
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 
rok – przedstawiony przez Celinę Cymorek Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej.  
 

Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
przedstawił informację  na temat działań Policji w tym zakresie, które w głównej 
mierze polegają na profilaktyce i działaniach represyjnych wobec osób 
niestosujących przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Najczęściej jest          
to  spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, rzadko sprzedaż osobom 
nieletnim i nietrzeźwym. Nie było wszczętej procedury odebrania koncesji                 
na sprzedaż alkoholu. Poinformował również o współpracy z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  
 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dodała, że współpraca Ośrodka                 
z Komisariatem Policji jest bardzo dobra. 
 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. 
 

Do pozostałych  projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie 

zgłoszono uwag.  
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Ad. 4 
Przewodniczący Komisji Waldemar Mitura pytał o realizację Programu Rodzina 
500+, czy są informacje o niewłaściwym wykorzystaniu tych środków. 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że nie ma sygnałów,            
iż 500+ wpłynęło na większe spożycie alkoholu, ale nie ma też prowadzonych takich 
badań.  Zwraca się natomiast uwagę na to co się z tymi pieniędzmi dzieje. Spotkano 
się z pedagogami szkolnymi w celu doinformowania, jak temat postrzegany jest ze 
strony szkoły. Zaobserwowano wzrost posiadania np. telefonów, tabletów. Nie ma 
bezpośrednich sygnałów, że za te pieniądze się pije. Jest kilka rodzin, które część 
środków z 500+ przekazuje na spłatę zadłużenia np. za czynsz. 
 
 
 
Protokołowała: 
Alina Kuśka           
                                                                     Przewodniczący Obradom Komisji 

                 radny Waldemar Mitura  


