
Protokół Nr 36/2018 
 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej  

w dniu 26 czerwca 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 materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące.     

 
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 7 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 35/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 22 maja 2018 roku przyjęto    
jednogłośnie – głosowało 7 radnych.  
 
Ad. 3 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych omówiła projekty uchwał        
w sprawie:  

1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

2) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

3) ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy         
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

4) ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy          
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty uchwał - 7 głosami 
„za”. 
 

Dyskutowano również nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 
dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego 
użytkowania gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną 
na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3, działalność gospodarczą w zakresie działalności placówek opiekuńczo-
wychowawczych (żłobków i klubów dziecięcych) ze skutkiem od 1 stycznia 2018 
roku. 
6 głosami „za”, 1 „wstrzymującym” podjęto wniosek aby petycję rozpatrzyć 
pozytywnie. 
 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji      
nie zgłoszono uwag.  
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Ad. 4 
Celina Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła informację 
dot. bieżącej działalności Ośrodka Pomocy. 
Przewodniczący Komisji przedstawił odpowiedź w sprawie wniosku Komisji dot. 
remontu w ośrodku zdrowia w Przegędzy. 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała 

Alina Kuśka                 Przewodniczący Komisji 

                 Radny Leszek Salamon 


