
Protokół Nr 6/2011

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej 
w dniu 30 sierpnia 2011 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  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 Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące. 

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

Ad. 2
Protokół Nr 5/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 14 czerwca 2011 r. został przyjęty 
„jednogłośnie”, bez uwag  –  głosowało 7 radnych.

Ad. 3
Przewodniczący  Komisji  poinformował  o  powołaniu  zespołu  opiniującego 
kandydatów na ławników. Zespół ten działał na początku lipca. Wszyscy kandydaci 
zostali  pozytywnie  ocenieni.  Teraz  opinię  wyda  Komendant  Wojewódzki  Policji 
w Katowicach a następnie w październiku odbędzie się ostateczne głosowanie.
Następnie  Przewodniczący  poprosił  o  omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie 
porozumienia  z  Miastem  Rybnik  dotyczącego  pokrycia  kwoty  dotacji  udzielanej 
na dzieci uczęszczające do przedszkola w Rybniku.

Pan Józef  Zaskórski  Sekretarz  odpowiedział,  że  taki  obowiązek  Gminy  wynika 
z  mocy  ustawy  o  oświacie.  Do  końca  tego  roku  będziemy  przedkładać  projekty 
uchwał w tej sprawie, później się zastanowimy. Mamy także podpisane porozumienie 
m.in. z miastem Gliwice, Knurów i Ornontowice. 

Radny Waldemar Mitura stwierdził, że jest to paranoja, że u nas dzieci nie dostają 
się do przedszkoli a tam dostają dofinansowanie. Powiedział, że większość rodziców 
tych dzieci pewnie pracuje w Rybniku i jest im na rękę tam posłać dzieci, z kolei 
rodzice, którzy pracują w Czerwionce-Leszczynach są w gorszej sytuacji i im nikt nie 
pomaga.

Pan Józef Zaskórski Sekretarz odpowiedział, że to jest wola rodziców, gdzie chcą 
posłać dziecko do przedszkola, a Gmina ma obowiązek udzielić dofinansowania.

Przewodniczący Komisji dodał, że rodzice czasem chcą, aby ich dziecko chodziło 
do przedszkola językowego i to pewnie zaważyło na ich decyzji.
Następnie przeszedł do tematu reorganizacji Zarządu Dróg i Służb Komunalnych.



Pan  Józef  Zaskórski  Sekretarz  wyjaśnił,  że  jest  to  projekt  ZDiSKu  polegający 
na  zbyciu  części  przedsiębiorstwa  w  zakresie  Służby  Gospodarki  Odpadami. 
Chodzi  o  to,  aby wykorzystać  okres  przejściowy przed wejściem w życie  ustawy 
z dn. 1.07.2011r.  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Zostanie  uchwalona  stawka,  jaka  będzie  pobierana  od  każdego  mieszkańca, 
natomiast  w drodze przetargu zostanie  wybrany odbiorca śmieci,  któremu Gmina 
będzie płacić z opłat za wywóz śmieci. Ten okres może wykazać, że część ZDiSKu 
nie będzie miała zajęcia, gdyż w drodze przetargu nie można ich wskazać. Odbiorca 
musi  spełniać  odpowiednie  kryteria  i  normy.  Gmina  będzie  miała  jasną  sytuację. 
Profitów nie spodziewa się dużych, gdyż majątek jest niewielki.

Radny Waldemar Mitura zapytał, jaką mamy gwarancję na to, że firma zgodzi się 
na przejęcie firmy wraz z  pracownikami ZDiSKu?

Pan Józef Zaskórski Sekretarz  poinformował, że to jest jeden z warunków, jakie 
będzie musiała spełnić wybrana firma.  Gmina będzie szukać chętnego tak długo, 
aż znajdzie.
 
Radny  Waldemar  Mitura  zapytał  czy  będą  prowadzone  jakieś  rozmowy 
z pracownikami czy postawi się ich przed faktem dokonanym?

Pan  Józef  Zaskórski  Sekretarz  wyjaśnił,  że  ta  sprawa  jest  już  omówiona. 
Te kwestie  rozstrzyga Kodeks Pracy.  Z chwilą  sprzedaży pracownicy przechodzą 
wraz z częścią przedsiębiorstwa. Chodzi tu o 11 pracowników, którzy w tej  chwili 
przydzieleni  są  do  tych  czynności.  Warunki  przetargu  będą  określały,  że  należy 
zagwarantować zatrudnienie tym pracownikom, na co najmniej 3 lata.

Przewodniczący Komisji zapytał czy nowa firma będzie mogła podwyższać ceny?

Pan Józef Zaskórski Sekretarz uspokoił, że nie będzie cen za usługę. Koszty będą 
ustalane z Gminą.

Radny Leszek Salamon zapytał czy gmina będzie dopłacać do wywozu?

Pan Józef Zaskórski Sekretarz stwierdził, że może się zdarzyć, że ktoś nie będzie 
płacił  tak samo jak nie płacą za czynsz. Zobowiązanie to jednak będzie podlegać 
windykacji.  O  szczegółach  będą  rozmowy,  gdy  ustawa  wejdzie  w  życie,  czyli 
w styczniu 2012 r.

Przewodniczący Komisji przeszedł do tematu zmian w „Programie gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem GiM Czerwionka-Leszczyny na lata 2008-2012”

Pan  Józef  Zaskórski  Sekretarz  powiedział,  że  zmiana  dotyczy  zmiany 
harmonogramu sprzedaży mieszkań. Wszystkie budynki, które są ujęte w programie 
były  wcześniej,  doszedł  natomiast  jeden  budynek,  który  nie  był  wcześniej  ujęty 
tj. przy ul. Ligonia 12, który zostanie wprowadzony na sprzedaż jeszcze w tym roku. 
Obowiązuje  zasada,  że  jeśli  50% najemców chce  wykupić  lokal  to  ten  budynek 
oddany jest na sprzedaż. Jeśli chodzi o budynek z ul. Karola Miarki 4 to został on 
przesunięty na sprzedaż z roku 2010 na rok 2012 ze względu na to, że trwał tam 
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remont dachu, a teraz trwa adaptacja strychów. Dopiero po zakończeniu tych prac 
będzie możliwe realne zmierzenie tego budynku.

Przewodniczący Komisji poprosił o kilka zdań na temat budżetu.

Pan Zbigniew Wojtyło Skarbnik wyjaśnił,  że zmiany w budżecie dotyczą dwóch 
zadań inwestycyjnych dotyczących oświaty. Poinformował, że w najbliższym czasie 
będą  prowadzone  rozmowy,  aby  zwiększyć  wydatki  na  dodatkowe  punkty 
oświetlenia. Jeśli chodzi o  zmiany w uchwale dotyczącej inkasa podatku to zmiana 
dotyczy tego, że sołtysi nie powinni dostarczać upomnień –zostało to skonsultowane 
z prawnikami. 

Przewodniczący  Komisji poprosił  o  głos  w  sprawie  Planu  Zagospodarowania 
Przestrzennego.

Pan Józef Zaskórski Sekretarz powiedział, że jest to uchwała intencyjna. Jest ona 
wyrazem zakomunikowania rozpoczęcia prac nad Planem. Gmina jest zobowiązana 
taki plan sporządzić na wniosek przedsiębiorcy. W załączniku określone są granice 
terenów objętych Planem.

Ad. 4

Przewodniczący Komisji przypomniał,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Działalności 
Gospodarczej,  Promocji  i  Rozwoju,  które odbyło  się dzień wcześniej  padł  pomysł 
dotyczący utworzenia Uniwersytetu III  Wieku. W związku z tym skierował  pytanie 
do Pani Celiny Cymorek – dyrektor OPSu, czy jest możliwe, aby w Naszej Gminie 
powstał taki Uniwersytet i jakie warunki trzeba spełnić??

Pani Celina Cymorek Dyrektor OPS odpowiedziała, że ten temat interesuje ją już 
od  2  lat.  Taki  Uniwersytet  może  być  prowadzony  tylko  przez  organizacje 
pozarządowe,  stowarzyszenia  lub  fundacje.  MOK  może  tylko  współpracować 
z Uniwersytetem.

Następnie  Pani  Izabela  Malik  –  organizatorka  społeczności  lokalnej  z  OPS 
omówiła  projekty  realizowane  w  ramach  pracy  społecznej  dla  seniorów. 
Do niektórych projektów udało się znaleźć sponsorów, czasem seniorzy muszą coś 
dołożyć.  Początki  były  trudne,  teraz działa  Klub Seniorów (ok.  20 osób).  Ogólnie 
w tym roku w projektach brało udział 56 osób. Organizowane są wycieczki, aerobik, 
wyjścia na basen oraz spacery nornic walking. Od września rozpoczyna się nowy 
projekt p.t.: ”Art Cafe – sztuka picia kawy”. Seniorzy po zajęciach na basenie pójdą 
na  kawę  do  restauracji.  Pani  Izabela  Malik  widzi,  że  te  działania  mają  cel  i  są 
potrzebne. Przyznaje, że klienci OPSu są partnerami w tych zadaniach, zaczynają 
sami organizować sobie czas.

Pani Celina Cymorek Dyrektor  OPS  dodała,  że te osoby przyzwyczajają się do 
aktywności i teraz często sami sygnalizują swoje potrzeby.

Przewodniczący  Komisji wyraził  swój  podziw  dla  pani  Dyrektor,  ale  stwierdził, 
że nie wiedział, że są organizowane takie spotkania. 
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Pan  Andrzej  Raudner  Z-ca  Burmistrza  GiM  wyraził  swoje  zdziwienie,  że  Pan 
Przewodniczący  nie  wiedział  o  projektach  realizowanych  przez  OPS.  Dodał, 
że nawet w Gazecie Szczecińskiej  powołano się na dobre praktyki  z Czerwionki-
Leszczyn.

Przewodniczący  Komisji zaproponował,  aby  na  spotkaniach  wiejskich  były 
przekazywane takie informacje, wtedy więcej starszych osób się o tym dowie.

Pani  Izabela  Malik  –  organizatorka  społeczności  lokalnej  z  OPS  stwierdziła, 
że gdyby chętnych było więcej to trzeba by zaangażować w to także inne jednostki.

Radny  Waldemar  Mitura  stwierdził,  że  działania  OPSu to  ta  sama  forma, 
co Uniwersytet  III  Wieku, inna jest tylko nazwa, więc po co zakładać coś nowego 
skoro  pustki  do  wypełnienia  nie  ma.  Dodał,  że  jego zdaniem ten  towar  na  razie 
sprzedaje się doskonale.

Radna Jolanta Szejka  poprosiła o lepszy przepływ informacji, gdyż jak przyznała 
nie wiedziała nic o zwiedzaniu Kościoła Św. Jana Sarkandra w Bełku. 

Pani Izabela Malik – organizatorka społeczności lokalnej z OPS przyznała, że ten 
pomysł  powstał  spontanicznie  podczas  innej  wycieczki  i  wszystko  zostało 
zorganizowane w ciągu 4 dni, może, dlatego ta informacja nie dotarła do szerszego 
grona mieszkańców. Pani Izabela Malik zaprosiła na zabawę dla seniorów p.t.: „Zlot 
Czarownic”, która odbędzie się 8.10.2011r. o godz. 18.

Przewodniczący Komisji przeszedł do tematu służby zdrowia. Powiedział, że dostał 
sygnały od oburzonych mieszkańców, o tym, że często próby wzywania karetki są 
bezskutecznie. W związku z tym ma pytanie czy pogotowie może odmówić posłanie 
karetki?

Radny Leszek Salamon powiedział, że jeśli chodzi o transport w godz. 8-18 to nie 
powinno  być  problemu,  gdyż  jest  on  organizowany  na  zlecenie  lekarzy.  Dodał, 
że jeśli  chodzi  o zagrożenie życia  to pogotowie musi  przyjechać o każdej  porze. 
W  razie  takich  przypadków,  o  których  mówi  Przewodniczący,  należy  zadzwonić 
do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia i poinformować o problemie. Czasem może być 
tak, że pogotowie nie może szybko przyjechać, bo np. był wypadek, dlatego są też 
poradnie  i  specjalne  dyżury  lekarzy.  W  Czerwionce  działa  MEDIPOZ  –  stamtąd 
lekarz musi przyjechać do pacjenta.
 
Przewodniczący  Komisji zapytał także o to jak wygląda sprawa ośrodka zdrowia 
w Stanowicach. Wg niego pomimo remontów budynek wygląda fatalnie, zapytał czy 
remont będzie kontynuowany?

Pan Andrzej  Raudner Z-ca Burmistrza GiM  odpowiedział,  że remont  cały czas 
trwa.  Dodał,  że  cały  budynek  zostanie  przeznaczony na pomieszczenia  Ośrodka 
Zdrowia.  Stwierdził,  że  to  nie  tylko  kwestia  działań  Gminy,  ale  kwestia  bardziej 
złożona.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała: 
Bożena Bugla
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Przewodniczący Komisji

        radny  Henryk Dyrbuś

5


