
Protokół Nr 9/2011

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 13 grudnia 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. Informacja  o  działalności  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych.
5. Sprawy bieżące. 

Ad. 1
Komisja przyjęła przedstawiony porządek posiedzenia 5 głosami „za”.

Ad. 2
Protokół  Nr  8/2011 z  posiedzenia  Komisji  w  dniu  25  października  2011 r.  został 
przyjęty „jednogłośnie”, bez uwag  –  głosowało 5 radnych.

Ad. 3
Dyrektor  OPS pani  Celina  Cymorek omówiła  projekt  uchwały  nr  10  w sprawie 
wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach  do realizacji 
zadań z zakresu wspierania rodziny. Wspieraniu rodziny związku z nową ustawą  
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przed 
pracownikami OPS stoją nowe zadania. W myśl ustawy należy się starać, aby dzieci 
z  rodzin  zastępczych  wracały  do  rodziców  biologicznych.  Należy  pracować  
z rodzicami w celu odzyskania przez nich swoich dzieci. 
Ośrodek Pomocy Społecznej stara się wykonać spis rodzin potrzebujących pomocy 
asystenta rodziny. Na dzień dzisiejszy takich rodzin jest ok. 40. Według przepisów na 
1  asystenta  rodziny  przypada  20  rodzin.  Ustawa  dotyczy  dzieci  umieszczonych  
w rodzinach zastępczych od 1 stycznia 2012 roku.
Pani Dyrektor OPS omówiła również projekt uchwały nr 9 w sprawie ustalenia zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt  w mieszkaniach chronionych. Poinformowała, że 
lokale  mają być  przeznaczone dla  osób, które z  różnych przyczyn  życiowych  nie 
mogą  pozostać  we  własnym  mieszkaniu,  ale  również  dla  osób,  np.  chorych 
umysłowo. OPS stara się, aby taki lokal powstał na terenie gminy. Projekt uchwały 
wskazuje ile miałby kosztować pobyt w takim mieszkaniu. 

Pan  Kazimierz  Żyła  Specjalista  ds.  Przeciwdziałaniu  Uzależnieniom omówił 
projekt uchwały nr 11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok. Poinformował, 
że  zadaniem  gminy  jest  profilaktyka  –  uświadamianie  rodziców  i  młodzieży  
o skutkach zażywania narkotyków. Poinformował również, że rozpoczęła się akcja na 
temat tzw. energodrinków. Napój energetyczny posiada kofeinę w ilości takiej, jak  



w 6 filiżankach kawy. Takie napoje są niebezpieczne dla zdrowia a ich codzienne 
zażywanie może doprowadzić do uzależnienia. 
Następnie Pan Żyła  omówił  projekt  uchwały nr 12 w sprawie przyjęcia  Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  na  2012  rok.  Wyjaśnił,  że  jest  to  szeroki  program,  który 
rzadko ulega zmianie.  Program opiera się na prowadzeniu działalności,  która ma 
wzbudzić motywację osób uzależnionych do zerwania z nałogiem. Prowadzone SA 
rozmowy, aby uzależnieni podjęli leczenie. W przypadku osób, które dobrowolnie nie 
chcą podjąć leczenia kieruje się wniosek do sądu o skierowanie na leczenie. Rocznie 
Gminna Komisja rozpatruje ok. 100 spraw.

Ad. 4 
Pan  Kazimierz  Żyła  przedstawił  informację  o  działalności  Gminnej  Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ad. 5
Pani Barbara Gorzowska-Leszczyńska Z-ca Dyrektor OPS  przedstawiła budżet 
Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2012.

Na końcu posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował pracownikom OPS-u za 
pracę społeczną, poświęcenie i godną postawę.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała: 
Bożena Zawalska

Przewodniczący Komisji

        radny  Henryk Dyrbuś
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