
Protokół Nr 32/2018 
 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej  

w dniu 20 lutego 2018 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 tematu dot. sytuacji rodzin oraz niepełnosprawnych mieszkańców 

gminy. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące.     

  
Ad. 1,2 
W związku z brakiem quorum, Komisja nie podejmowała żadnych wniosków. 
 
Ad. 3 
Zapoznano się z informacją o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Rybniku, którą przedstawiła Kierownik Centrum Ewa Skiba. 
 
PCPR prowadzi swoją działalność w IV działach: 
I  piecza zastępcza – sprawowana jest w formie: rodzinnej  - rodziny zastępcze 
spokrewnione z dzieckiem, niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe oraz 
instytucjonalnej  - domy dziecka, 
II przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Punkt Interwencji Kryzysowej, jego celem 
jest doraźna, natychmiastowa, krótkoterminowa pomoc osobom pozostającym          
w sytuacji przemocy domowej, ofiarom przemocy znajdującym się w innej sytuacji 
kryzysowej w celu zapobiegania, powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych 
osób, rodzin lub społeczności, 
III pomoc osobom niepełnosprawnym – organizowanie w ramach rehabilitacji 
społecznej pomocy w zakresie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki, likwidacji barier architektonicznych, technicznych                           
i w komunikowaniu się, zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 
IV pomoc środowiskowa – dom pomocy społecznej w Lyskach. Jest bardzo duże 
zapotrzebowanie na tego typu opiekę, na miejsce w domu pomocy oczekuje 
kilkanaście osób. 
Od 2017 roku PCPR realizuje wspólnie z gminami projekt unijny – środowiskowy 
dom samopomocy w Suminie, gdzie 20 osób może skorzystać z pobytu dziennego.  

 
Ad. 4 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie zgłoszono 
uwag.  
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Ad. 5 
Zapoznano się z pismem Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Antoniego Bery 
dotyczącym dofinansowania działalności Klubu. 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
  

Protokołowała 

Alina Kuśka                 Przewodniczący Komisji 

                 Radny Leszek Salamon 


