
Protokół Nr  1/2011

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej 
w dniu 24 stycznia  2011 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  je  członkowie  oraz  zaproszeni  goście 
według załączonej  listy  obecności.
Przewodniczący  Komisji  radny  Henryk  Dyrbuś  powitał  wszystkich  zebranych, 
przeczytał  wstęp do planu pracy,  w którym wspomniał  o celu i  zadaniach Komisji 
oraz przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
3. Omówienie planu pracy Komisji w kadencji 2010-2014.
4. Sprawy bieżące.    

Ad. 1
Komisja przyjęła przedstawiony porządek posiedzenia 6 głosami „za”.

Ad. 2
Komisja zapoznała się z  projektami uchwał w sprawie: 

1) zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2011 
rok,

2) przyjęcia   Gminnego   Programu   Profilaktyki   i   Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych   dla   Gminy  i  Miasta   Czerwionka-Leszczyny  na   2011   rok,

Do omówionych wyżej projektów uchwał członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

3) zamiar   likwidacji   Szkoły   Podstawowej    Nr   5   w   zespole   Szkół    Nr   3 
      w Czerwionce-Leszczynach,
4) zamiar  likwidacji   Gimnazjum   Nr 4  w  Zespole  Szkół  Nr  3  w  Czerwionce-

Leszczynach.

Radny Józef Szczekała zapytał czy to prawda, że mają zostać zlikwidowane szkoły 
w Czerwionce na rzecz jednego dużego zespołu?
Radny Leszek Salamon zapytał, „ na czyj wniosek rezygnuje się ze szkół i co z ich 
patronami?”. Oświadczył, że w tej sprawie będzie głosował przeciw takim projektom 
uchwał.
Pan Andrzej Raudner z-ca Burmistrza  odpowiedział,  że obecnie nie ma takiego 
zamiaru  aby  likwidować  szkoły.  Powstanie  jeden  zespół,  jeden  dyrektor  i  kilku 
zastępców. Co do patronów tych szkół to jest to sprawa otwarta, o której zdecyduje 
dyrektor.
Pan Alojzy  Waniek przedstawiciel  mieszkańców  przypomniał  o budżecie,  który 
spowodował,  że  „dyrektorzy  szkół  już  nie  mogą  zrobić  więcej  niż  zrobili”. 
Dodał,  że  w  przedszkolach  cięcia  spowodowały  zwalnianie  obsługi,  co  skutkuje 
nieprzyjmowaniem 3 i 4 latków do tych placówek. Zastanawiał się czy te zwolnione 



osoby nie  przyjdą  „do  naszego OPS-u”.  Pan  Waniek  nazwał  takie  postępowanie 
Burmistrza „draństwem”. Dodał, że dzieci będą musiały chodzić bardzo daleko, jeżeli 
szkoły zostaną połączone. Zapytał również „czy można tak robić kosztem dziecka?” 
Zauważył nadto, że „należy szukać rezerw tam gdzie należy”. 
Radny  Leszek  Salamon  zapytał  jakie  będą  korzyści  finansowe  w  przypadku 
utworzenia tego zespołu?
Pan Andrzej Raudner z-ca Burmistrza odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest to 
niepoliczalne.
Radny  Józef  Szczekała  zapytał  jaki  jest  sens  przedstawiania  zamiaru  likwidacji 
szkół, które nie zostaną zlikwidowane, a połączone w jeden wielki zespół?
Pan Andrzej  Raudner z-ca Burmistrza  wyjaśnił,  że taka jest  procedura i  że nie 
można zrobić tego inaczej.
Radny Leszek Salamon  powiedział „  jedno cieszy Panie Przewodniczący,  że się 
wycofano  z  tego  pomysłu,  że  jest  jedna  podstawówka  i  jedno  gimnazjum bo  to 
w środowisku  wywołało  by dużo emocji  i  było  by to  bardzo uciążliwe  dla  dzieci, 
nauczycieli  i  dla  rodziców”.  „Natomiast  nie  przekonał  mnie  Pan Burmistrz,  co  do 
argumentów finansowych, czy merytorycznych , po co to w ogóle będzie”.    
Pan Andrzej Raudner z-ca Burmistrza podkreślił, że za rok do szkół pójdą dzieci 
6-letnie, gdzie zetkną się z gimnazjalistami, a  najstarsi z nich mają po16 lat!
Radny Józef Szczekała  poprosił Burmistrza Raudnera o zmianę tonu na bardziej 
spokojny i wytłumaczenie  proponowanych zmian, gdyż radni chcą wiedzieć na czym 
one mają polegać.
Pan Andrzej Raudner z-ca Burmistrza  poprosił radnych o więcej zaufania w tym 
przedsięwzięciu.
Pan Waniek przedstawiciel mieszkańców powiedział, że nigdy nie dochodziło do 
zatargów  pomiędzy  dziećmi  w  wieku  6,  a  16  lat.  Stwierdził,  że  Burmistrz  chce 
dokonać tych wszystkich zmian bez dokładnych wyliczeń. Wyartykułował, że ”całe to 
działanie zmierza do cateringu”. 
Pan Andrzej Raudner z-ca Burmistrza odpowiedział, że o cateringu nie ma mowy. 
Dodał,  że  w  obu  budynkach  szkolnych  będą  zachowane  stołówki.  Podkreślił,  że 
zostanie tak jak do tej pory, tylko pod jednym dyrektorem, który będzie miał swoich 
zastępców.  Wspomniany  Zespół  Szkół  będzie  obejmował  2  Gimnazja  i  2  Szkoły 
Podstawowe.  Dodał,  że  na  efekt  finansowy  takiego  rozwiązania  będzie  trzeba 
poczekać ok.  6 lat.  Ponadto poinformował  obecnych,  że w Książenicach również 
powstanie  Zespół  Szkół  poprzez  utworzenie   w  obecnej  Szkole  Podstawowej 
Gimnazjum.
Radny  Leszek  Salamon  wyraził  swoje  zadowolenie  związane  z  powstaniem 
Zespołu Szkół w Książnicach, twierdząc, że takie rozwiązanie ma sens.
Radny Henryk Dyrbuś powiedział, że dobrze by było napisać jakiś artykuł, że szkoły 
nie zostaną zlikwidowane.
Radny Leszek Salamon  podjął  temat  związany z  dożywianiem  dzieci w szkołach.
Pani Celina Cymorek Dyrektor OPS-u wyjaśniła, że istnieje możliwość pomocy dla 
potrzebujących  zgodnie  z  przepisami  prawa,  umożliwiając  dożywianie  dzieci  bez 
przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Obecnie jest ok. 20% dzieci, które są 
zaniedbywane przez rodziców. Dodała, że tam gdzie nie ma stołówek w szkołach 
można dać rodzicom większe zasiłki w formie dotacji „na zakup posiłku i żywności”. 

Ad. 3
Plan pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej w kadencji 2006-2010
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1. Zabezpieczenie równego dostępu mieszkańców gminy do podstawowej opieki 
zdrowotnej.

2. Monitoring remontów i modernizacji placówek służby zdrowia.
3. Współpraca  z  MOSiR  i  organizacjami  pozarządowymi  zajmującymi  się 

promocją zdrowego stylu życia młodzieży i osób starszych.
4. Współpraca z MOK i OPS celem stworzenia dla dzieci i młodzieży możliwości 

dostępu do aktywnego wypoczynku jak też pomoc w nadrabianiu zaległości 
szkolnych.  Stworzyć  możliwości  do  zajęć  muzycznych,  tanecznych, 
plastycznych i innych.

5. Współpraca z OPS: 
a) tworzenie i funkcjonowanie placówek opieki społecznej, 
b) pomocy  społecznej  i  bytowej  dla  mieszkańców  gminy,  którym  taka 

pomoc jest potrzebna,
c) promocja  rodziny  i  ochrony  jej  materialnych  i  społecznych  potrzeb, 

współpraca z działem świadczeń rodzinnych,
d) współpraca  ze  specjalistom  ds.  przeciw  działania  alkoholizmowi 

i  narkomanii,  oraz  instytucjami  i  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
osobami  fizycznymi  w  zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,

e) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy jak i Zespołem Aktywizacji 
Zawodowej  przy  OPS  celem  podejmowania  działań  wspierających 
aktywizację  osób  bezrobotnych  w  tym  również  osób 
niepełnosprawnych,

f) współpraca z Naczelnikiem Edukacji o problemach dzieci i młodzieży 
gimnazjalnej w zakresie zagrożeń z powodu bezrobocia jak i ubóstwa 
w rodzinach,

g) objazd świetlic środowiskowych i stołówek szkolnych.

Opracowany plan pracy Komisji został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”.

Ad. 4
Radny  Leszek  Salamon  porosił  o  przygotowanie  odpowiedzi  na  następujące 
pytania  : ile  jest  stołówek i  kuchni  w placówkach oświatowych naszej  gminy i  co 
zamierza  się  z  nimi  zrobić,  ile  wydaje  się  obiadów  w  tych  placówkach,  ile  jest 
personelu  i  jaki  jest  koszt  przygotowania  jednego  posiłku,  ile  dopłaca  do  tych 
stołówek Gmina, OPS, a ile parafia?
Radny  Waldemar  Mitura porosił  o  przygotowanie  odpowiedzi  na  następujące 
pytania: na jakim etapie są rozmowy ze Schroniskiem Brata Alberta w sprawie Domu 
Samotnej  Matki  w Leszczynach i  czy gmina stawia jakieś warunki  najemcy jeżeli 
chodzi o ten budynek?

Radny Leszek Salamon  zaproponował aby wprowadzić do porządku obrad wybór 
Wiceprzewodniczącego Komisji.

Wniosek radnego został przegłosowany jednogłośnie 6 głosami „za”.

Aktualizacja porządku obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.  Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
3.  Omówienie planu pracy Komisji  w kadencji 2010-2014.
4.  Sprawy bieżące.
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5.  Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

Ad. 5
Radny Leszek Salamon  zgłosił na  Wiceprzewodniczącego Komisji  kandydaturę 
radnego Waldemara Miturę, uzasadniając jego duże zaangażowanie  w pracach tej 
Komisji. 
Radny Waldemar Mitura wyraził zgodę i nie brał udziału w głosowaniu.

Wniosek dotyczący wyboru radnego Waldemara Miturę na funkcję 
Wiceprzewodniczącego Komisji został przegłosowany 5 głosami „za”.

Radny Waldemar Mitura został wybrany Wiceprzewodniczącym Komisji.

Pan Alojzy Waniek przedstawiciel mieszkańców  zadał pytanie w sprawie Domu 
Samotnej Matki w Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy, które brzmiało: „jak to zrobić aby 
przebywające tam osoby nie musiały płacić za swój pobyt w tym miejscu?”

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował: 
Tadeusz Zientek 

 
Przewodniczący Komisji

        radny  Henryk Dyrbuś
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