
Protokół Nr 10/2012

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 24 stycznia 2012 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 5 głosami „za”.

Ad. 2
Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 13 grudnia 2011 r. został przyjęty 
„jednogłośnie”, bez uwag – głosowało 5 radnych.

Ad. 3
Dyrektor  OPS  pani  Celina  Cymorek omówiła  projekt  uchwały  nr  4  w  sprawie 
uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XVI/174/11 z dnia 
16  grudnia  2011  r.  w  sprawie  wyznaczenia  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w Czerwionce-Leszczynach  do  realizacji  zadań  z  zakresu  wspierania  rodziny. 
Wyjaśniła,  że  ustawa  o  wspieraniu  rodziny  i  pieczy  zastępczej  została  przez 
wszystkich  zrozumiana,  jako  ustawa,  która  powinna  być  przyjęta  uchwałą  Rady 
Miejskiej i znaleźć się w działalności jednostki, która będzie wypełniać zadania w niej 
zawarte.  Nadzór prawny w kilku gminach uchylił  podjęte uchwały,  a nasza gmina 
sama proponuje uchylenie. Zarządzeniem Burmistrza zadania te zostały skierowane 
do OPS w Czerwionce-Leszczynach.  OPS wykonuje  zadania od 1 stycznia  2012 
roku.

Radny Henryk Dyrbuś zapytał czy OPS wyznaczył pracowników do wykonywania 
zadań wyznaczonych w ustawie.

Dyrektor OPS pani Celina Cymorek odpowiedziała, że od 1 stycznia br. z dwoma 
wychowawcami  świetlicy  środowiskowej,  którzy  nie  posiadają  pełnego  wymiaru 
godzin pracy,  podpisano umowy zlecenia na wykonywanie obowiązków asystenta 
rodziny. Na dzień dzisiejszy zadania te nie są dużym obciążeniem dla OPS.

Radny Henryk Dyrbuś zapytał jak wygląda współpraca asystenta z rodziną.

Dyrektor OPS pani Celina Cymorek odpowiedziała, że asystent zanim uda się do 
wskazanej rodziny, najpierw zapoznaje się z jej sytuacją i opracowuje plan pracy  
z rodziną. Zadania w ustawie są określone bardzo ogólnie.

Radny Henryk Dyrbuś zapytał ile czasu asystent musi poświęcić jednej rodzinie.



Dyrektor OPS odpowiedziała, że dopiero po kwartale będzie można odpowiedzieć 
na to pytanie. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest zapobieganie skierowania 
dzieci z rodzin biologicznych do rodzin zastępczych. 
Gmina płaci na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Radny  Henryk  Dyrbuś  zapytał,  jaki  jest  koszt  utrzymania  dzieci  w  rodzinie 
zastępczej.

Dyrektor OPS pani Celina Cymorek odpowiedziała, że 10% kwoty, która zostanie 
naliczona  zgodnie  z  nową  ustawą.  Dotyczy  to  tylko  dzieci,  które  w  rodzinach 
zastępczych zostały umieszczone od 1 stycznia 2012 roku. 
Zależy  to  również  od  tego  czy  rodzina  jest  w  stanie  zapłacić  i  ile  jest  w  stanie 
zapłacić. Natomiast w roku 2013 będzie to 30% a w roku 2014 będzie to 50% w/w 
kwoty.
W dalszej części posiedzenia Dyrektor  OPS przedstawiła wyjaśnienia w związku  
ze skargą złożoną na działalność OPS przez panią Mariolę Świątecką.

Z-ca Dyrektor OPS pani Barbara Gorzawska-Leszczyńska przedstawiła realizację 
budżetu za rok 2011 w OPS w Czerwionce-Leszczynach (załącznik do protokołu).

Radny  Waldemar  Mitura zapytał  czy  istnieje  lista  korzystających  z  posiłków 
dotowanych przez OPS.

Dyrektor  OPS  pani  Celina  Cymorek  odpowiedziała,  że  istnieje  i  każdy  ma 
obowiązek podpisania się na liście. W zeszłym roku wydawano ok. 100-120 posiłków 
dziennie. W przypadku, gdy z posiłków skorzystali już wszyscy z listy posiłki mogą 
być wydane innym potrzebującym. 

W dalszej części posiedzenia omówiono również zagadnienia związane z przemocą 
w gminie, temat starzenia się społeczeństwa oraz przyczyny korzystania z pomocy 
OPS.

Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o zaproszeniu na następne posiedzenie 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, Dyrektora Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej  pana  Mariana  Uherek  w celu  omówienia  stanu  technicznego 
budynków  przychodni  lekarskich  będących  własnością  gminy  Czerwionka-
Leszczyny, planowanych remontów i inwestycji w w/w budynkach. Głosowało 
5 radnych.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała: 
Bożena Zawalska

Przewodniczący Komisji

        radny  Henryk Dyrbuś
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