
Protokół Nr 7/2011

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 27 września 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 6/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 30 sierpnia 2011 r. został przyjęty 
„jednogłośnie”, bez uwag  –  głosowało 7 radnych.

Ad. 3

Pan Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny, projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej  Prognozy Finansowej  oraz projekt  uchwały w sprawie  emisji  obligacji 
komunalnych.

Pan Józef Zaskórski Sekretarz GiM  krótko przedstawił projekty uchwał w sprawie 
ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej  o  charakterze sportowo-rekreacyjnym,  będących  w posiadaniu Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach,
zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 
czerwca  2011  r.  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem  dotychczasowemu 
najemcy (SP 3),
wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem  dotychczasowym 
najemcom (ZS nr 1),
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2012 rok.

Ad.4 
Naczelnik  Wydziału  EiZ  Pani  Cecylia  Grzybek  przedstawiła  problem szczepień 
przeciw  Meningococom.  Poinformowała,  iż  nasza  gmina  charakteryzuje  się  małą 
wyszczepialnością mimo różnych sposobów informowania społeczeństwa.



Z rocznika 2005 zaszczepionych jest tylko 30% dzieci.  Naczelnik poinformowała,  
że przepisy zobowiązują do stworzenia programu zdrowotnego. Skierowała pytanie 
do Komisji czy jest wola żeby program zaistniał i wola żeby go kontynuować?
Poinformowała również, że zaplanowała środki na ten cel na następny rok i prosi  
o podjęcie kroków w tej sprawie.

Radny Pan Leszek Salamon stwierdził, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie 
gmina robi dla mieszkańców.Uważa, że powinno to być kontynuowane. 

Przewodniczący  Komisji  Henryk  Dyrbuś  wnosi  o  głosowanie  w  sprawie 
wniosku o wprowadzeniu do Budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 
rok 2012  kontynuacji  profilaktycznych  szczepień  przeciw  Meningococom na 
okres 3 lat.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami ”za”.

Przewodniczący  Komisji  Henryk  Dyrbuś  poprosił  panią  Dyrektor  OPS  Celinę 
Cymorek o przedstawienie działalności OPS.

Dyrektor Cymorek krótko przedstawiła sytuację bezrobocia w gminie na podstawie 
danych otrzymanych z PUP w Rybniku. Z otrzymanych danych wynika, iż w sierpniu 
br.  zarejestrowanych  bezrobotnych  było  1161  w  tym  737  kobiety.  143  osoby 
posiadają prawo do zasiłku w tym 91 kobiet.
Pani Cymorek poinformowała, iż do końca sierpnia br. OPS wypłacił  zasiłki stałe  
w kwocie 216 778 tyś zł., zasiłki okresowe w kwocie 480 000 tyś zł., zasiłki celowe 
i  pomoc w naturze  z  budżetu Gminy w kwocie  93 121 tyś.  zł.  dla  420 rodzin.  
Z posiłków korzysta ponad 597 osób. Ogółem wydano na dożywianie 260 871 tyś. zł. 
Udzielono również schronienia 22 osobom. Świadczy się usługi opiekuńcze w domu 
chorego.  W  pracach  społecznie-użytecznych  bierze  udział  30  osób.  Z  projektów 
systemowych w kursach zawodowych bierze udział 38 osób. 
Pani  Dyrektor  poinformowała  również,  że  w  gminie  organizowane  są  projekty 
socjalne jak:  nordic walking,  kawa za złotówkę,  projekt  komputerowy,  aerobik dla 
osób starszych.
Od 17  października  rozpocznie  się  Ogólnopolski  Tydzień  Kariery,  8  października 
odbędzie się ”zlot czarownic” - bal przebierańców w Leszczynach.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała: 
Bożena Zawalska

Przewodniczący Komisji

        radny  Henryk Dyrbuś
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