
Protokół Nr  3/2011

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej 
w dniu 22 marca 2011 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  je  członkowie  oraz  zaproszeni  goście 
według załączonej  listy  obecności.
Przewodniczący  Komisji  radny  Henryk  Dyrbuś  powitał  wszystkich  zebranych 
i przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Informacja nt. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 
5. Sprawy bieżące.    

Ad. 1
Komisja przyjęła przedstawiony porządek posiedzenia 7 głosami „za”.

Ad. 3
Komisja zapoznała się z  projektami uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia  i  wdrożenia  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Czerwionce-
Leszczynach  „Programu Aktywności  Lokalnej” przewidziany  do  realizacji  w 
ramach  projektu  systemowego  „OPS    i  Twoja  aktywność  ku  integracji” 
współfinansowany  przez  Unię  Europejską   ze  środków  Europejskiego 
Funduszu  Społecznego  Priorytet  VII  Poddziałanie  7.1.1  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przewodniczący Komisji pytał o ilość  chętnych.
Celina  Cymorek  Dyrektor  OPS poinformowała,  że  chętni  się  zgłaszają 
i przeprowadzana jest wstępna weryfikacja zgłoszeń.
Przewodniczący Komisji  pytał  czy osoby które mają certyfikat  ukończenia 
kursu w ramach realizacji programu mają problemy ze znalezieniem pracy.
Celina Cymorek  poinformowała,  że do tej  pory po programach dużo osób 
podejmowało pracę.
Radny  Arkadiusz  Adamczyk  poinformował,  że  zawsze  jest  konferencja 
programowa  na  której  przedstawiane  są  wszystkie  szczegóły  programu 
i w tym przypadku w najbliższych miesiącach taka konferencja się odbędzie. 
Na konferencję zapraszani są członkowie Komisji Zdrowia. 

2) Sprawozdanie  z  działalności  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czerwionce-
Leszczynach  w 2010 r.

Przewodniczący  Komisji   prosił  o  wyjaśnienia  w  sprawach  zawartych 
w  Sprawozdaniu  a  dotyczących  m.in.  rodzajów  zasiłków,  w  tym  zasiłków 
związanych z powodzią, pomocy na leki i świadczenia zdrowotne.



Celina Cymorek wyjaśniła powyższe sprawy rozszerzając informacje zawarte 
w sprawozdaniu.
Następnie   szczegółowo  omówiono  działalność  świetlic  terapeutyczno-
środowiskowych.
Radny Arkadiusz Adamczyk pytał czy są dzieci uczestniczące w działalności 
świetlicy, które ukończyły edukację.
Celina  Cymorek  poinformowała,  że  absolwenci  są  członkami  klubu 
młodzieżowego, który działa od godz. 17.30  do godz. 19.00.
Radny Waldemar  Mitura  stwierdził,  że  działalność  świetlicy  obserwuje  od 
początku i jest to wielki sukces. 
Przewodniczący Komisji  poruszył kwestie możliwości korzystania ze świetlic 
przez  dzieci  z  sołectw.  Celowy  byłby  zakup  busa  co  wskazano 
w Sprawozdaniu.
Celina Cymorek  poinformowała, że  finansowo jest to niemożliwe ale starają 
się o środki zewnętrzne na projekt związany z działalnością świetlic w okresie 
letnim,  w  tym  byłaby  również  możliwość  ujęcia  kosztów  dowozu  dzieci 
z terenu gminy do świetlic. 
Radny Arkadiusz Adamczyk stwierdził, że celowe byłoby wyliczenie kosztów 
dowozu dzieci do świetlic.

Komisja zwróciła się o wyliczenie kosztów busa, który dowoziłby dzieci 
z sołectw i dzielnic do świetlic terapeutyczno-środowiskowych.

Radny Arkadiusz Adamczyk pytał o zadania prowadzone przez zlikwidowane Biuro 
Polityki Społecznej oraz czy oszczędności w Ośrodku dotyczyły tylko wynagrodzeń 
i kosztów bieżących czy również ma to wpływ na wysokość  świadczeń.
Celina Cymorek poinformowała, że od 1 stycznia br. p. Kazimierz Żyła przeszedł do 
OPS na stanowisko specjalisty ds. przeciwdziałania uzależnieniom i zajmuje się tym 
czym się zajmował tj. realizacją Programów  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  plus  nowe  zadanie  dot.  Zespołu 
Interdyscyplinarnego.   Jeżeli  chodzi  o  oszczędności  to  dotknęły  one  również 
wysokość zasiłków, również na ten cele jest mniej środków. 

Członkowie  Komisji  nie  wnieśli  uwag  do  w/w  projektu  uchwały  oraz 
sprawozdania , „jednogłośnie” pozytywnie je opiniując – głosowało 7 radnych.

Ad. 4
Rafał  Roszko  Konsultant  ds.  świadczeń  rodzinnych   i  funduszu 
alimentacyjnego przedstawił  informację  nt.  świadczeń  rodzinnych  i  funduszu 
alimentacyjnego. Wypłacane są następujące świadczenia:

1)  w  ramach  świadczeń  rodzinnych  –  zasiłki  rodzinne,  dotacje  do  zasiłków 
rodzinnych,  tzw.  becikowe,  świadczenia  opiekuńcze  –  są  to  wszystko  zadania 
zlecone, środki otrzymywane są z budżetu państwa,
2)  fundusz  alimentacyjny  –  wypłata  alimentów;  w  tym  zakresie  prowadzone  są 
również  działania  mające  na  celu  ściganie  osób  uchylających  się  od  płacenia 
alimentów, zgłaszanie tych osób do Prokuratury i do Krajowego Rejestru Dłużników,
3)  wypłata  dodatków  mieszkaniowych  na  podstawie  ustawy  o  dodatkach 
mieszkaniowych – uprawnieni do dodatku są najemcy  mieszkań, również w domach 
prywatnych, dodatek wypłacany jest zarządcy budynku. 
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Członkowie Komisji zapoznali się z przedstawionymi informacjami. 

Ad. 5
Ustalono, że jedno z kolejnych posiedzeń będzie miało miejsce w nowym budynku 
socjalnym, przy ul. Polnej w Leszczynach.

Ad. 2
Protokoły Nr 1/2011 i 2/2011 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte bez 
uwag  „jednogłośnie” – głosował 7 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała: 
Alina Kuśka

 
Przewodniczący Komisji

        radny  Henryk Dyrbuś
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