
Protokół Nr 29/2017 
 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej  

w dniu 24 października 2017 roku 
 

 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 28/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 26 września 2017 roku przyjęto    
10 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.                    
 

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

Ad. 4 
Celina Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła informację   
o działaniach Ośrodka w związku z nowym okresem zasiłkowym 2017/2018.           
W związku z tym, że w tym roku wszystkie decyzje wydaje się w jednym czasie jest 
to ogrom pracy, na 1 pracownika przypada 400 środowisk dla których wydaje 
decyzje. Ośrodek pracuje codziennie od 6 do 19 i od dwóch miesięcy w każdą 
sobotę. Pracownicy starają się jak mogą ale oprócz decyzji muszą wykonywać 
wszystkie inne obowiązki. 
Przewodniczący Komisji pytał czy kierowane są do Ministerstwa pomysły jak 
można to usprawnić. 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że wspólnie z innymi 
gminami współdziałają w tej sprawie. Dodała, że w ubiegłym roku na koszty 
związane z wydawanie decyzji otrzymano środki w wysokości 2% wypłacanych 
zasiłków, w tym roku jest to tylko 1,5%. Kwota ta nie wystarcza na wszystkie 
ponoszone wydatki. 
Radny Marek Szczech pytał czy Ośrodek ma w związku z tym dodatkowe 
zatrudnienie. 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że mają dodatkowo             
3 osoby i 3 stażystów, którym kończą się już prace interwencyjne. Ze względów 
lokalowych nie ma możliwości zatrudnienia dodatkowych osób. W ubiegłym roku 
było to rozciągnięte w czasie, teraz w ciągu 3 miesięcy muszą wydać wszystkie 
decyzje. 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych wyraziła uznanie                      
i podziękowanie dla Dyrektora i Pracowników OPS za ich pracę. Następnie 
poinformowała, że projekty z obszaru profilaktyki zdrowia zostały wyjęte z Programu 
Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi 
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oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 
Programy z zakresu profilaktyki będą realizowane w normalnych konkursach ofert. 
Zaprosiła na  konferencje prof. Marion Hersh pt. „Komunikacja pomiędzy osobami 
autystycznymi a neurotypowymi”. 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zaprosiła na spotkanie z Sędzią Anną 
Marią Wesołowską. 
Radna Grażyna Strzelecka zaproponowała aby radni Rady Miejskiej w tym roku 
przed świętami Bożego Narodzenia ufundowali paczkę świąteczną konkretnej 
rodzinie z Leszczyn, będącej w bardzo trudnej sytuacji życiowej.  
Przewodniczący Komisji prosi, aby w Kurierze ukazała się informacja nt. nocnej      
i świątecznej opieki zdrowotnej, która nadal odbywa się w Przegędzy. W mediach 
pojawiła się informacja, że dyżury odbywają się w szpitalu i chorzy nie wiedzą, gdzie 
teraz mają się udać. 
Radny Wacław Brózda zaproponował aby w miesiącu styczniu na posiedzeniu 
Komisji przedstawić sytuację osób niepełnosprawnych, mieszkańców gminy. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
  

Protokołowała 

Alina Kuśka                        Przewodniczący Komisji 

               Radny Leszek Salamon 


