
Protokół Nr 27/2017 
 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej  

w dniu 22 sierpnia 2017 roku 
 

 Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
według załączonej  listy  obecności. 
Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Komisji radny Marek Szczech, 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 26/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 20 czerwca 2017 roku przyjęto 
jednogłośnie 9 głosami „za”.                    
 

Ad. 3 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie zgłoszono 
uwag.  
 

Ad. 4 
Beata Augustyn Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła 
informację o działaniach Ośrodka w związku z nowym okresem zasiłkowym 
2017/2018. Obecnie zrównano wszystkie okresy zasiłkowe i wnioski na świadczenia 
500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki rodzinne można składać       
w jednym terminie. OPS uruchomił dwa punkty składania wniosków w Leszczynach                  
w Gimnazjum nr 2 i w Czerwionce w CKE. Do tej pory złożono ok. 50% wniosków, 
składanie przebiega sprawnie, nie ma kolejek. 
Radny Jan Pala zaproponował aby zaprosić  Dyrektora NZOZ Medipoz w celu 
przedstawienia oferty proponowanej przez ten NZOZ. 
 

Ustalono, że na jedno z kolejnych posiedzeń zaproszona zostanie Dyrektor NZOZ 
Medipoz w celu przedstawienia oferty proponowanej przez ten NZOZ. 
 

Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała o konferencji, 
która odbędzie się 14 września br., a dotyczyć będzie zagrożeń dzieci i młodzieży 
we współczesnym świecie. 
Radny Waldemar Mitura poruszył sprawę wynajmu sal w CKE, zaproponował aby 
zwrócić większą uwagę na to jakim firmą wynajmuje się sale, gdyż część prowadzi 
działalność handlową produktami medycznymi. Firmy zapraszają na spotkania 
między innymi osoby starsze, które nieświadomie dokonują zakupów. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
  

Protokołowała 

Alina Kuśka                        Wiceprzewodniczący Komisji 

                 radny Marek Szczech 


