
Protokół Nr 11/2012

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 21 lutego 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. Omówienie  stanu  technicznego  budynków  ośrodków  zdrowia,  będących 
własnością gminy Czerwionka-Leszczyny, planowanych remontów i inwestycji w w/w 
budynkach. 
5. Sprawy bieżące. 

Ad. 1
Komisja przyjęła przedstawiony porządek posiedzenia 6 głosami „za”.
Komisja „jednogłośnie” przyjęła wniosek, aby nie omawiać materiałów na sesję Rady 
Miejskiej. Głosowało 6 radnych.

Ad. 4
Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  omówił  stan  techniczny  budynków 

ośrodków  zdrowia  będących  własnością  gminy  Czerwionka-Leszczyny, 
planowanych remontów i inwestycji w w/w budynkach. 

Kolejno omówiono:
1. Ośrodek  Zdrowia  w  dz.  Leszczyny  -  stan  bardzo  dobry,  brak  planów 

inwestycyjnych.
2. Ośrodek  Zdrowia  w  dz.  Czerwionka  –  stan  techniczny  zadowalający.  Gmina 

posiada  50%  udziałów,  reszta  stanowi  Wspólnotę  Mieszkaniową.  Planowane 
inwestycje – remont dachu, remont wymiennikowni.

3. Ośrodek  Zdrowia  w  Przegędzy  –  dobry  stan  budynku.  Prawdopodobnie  na 
piętrze będzie prowadzona działalność chirurgii jednego dnia. Gmina musiałaby 
zamontować windę (koszt 70-100 tyś zł)-poszukiwanie środków.

4. Ośrodek Zdrowia w Palowicach – obsługa Palowic i Szczejkowic - bardzo dobry 
stan budynku. Okna drewniane, występuje przeciek dachowy.

5. Ośrodek  Zdrowia  w  Bełku  –  prywatny  dzierżawca,  gmina  współfinansowała 
remont  budynku.  Inwestycje  do  wykonania:  wymiana  pieca  centralnego 
ogrzewania.

6. Ośrodek  Zdrowia  w  Stanowicach  –  bardzo  zły  stan  budynku.  W  2011  roku 
wymieniono piec centralnego ogrzewania.  Na piętrze funkcjonuje przychodnia. 
Została wykonana nowa klatka schodowa. Inwestycje do wykonania: wykonanie 
podjazdu, dach, okna, wjazd, parking.

7. Ośrodek  Zdrowia  w  Dębieńsku  –  bardzo  dobry  stan  budynku.  Na  piętrze 
znajdują się 4 mieszkania. Brak pustostanów. 

8. Ośrodek Zdrowia  w Książnicach – średni  stan budynku.  Wszystkie  instalacje 
wewnętrzne  są  nowe.  Pilną  inwestycją  jest  wymiana  dachu,  brak  instalacji 
odgromowej.



Dyrektor ZGM podsumowując poinformował, że Przychodnia w dz. Czerwionka jest 
bardzo dobrze  wyposażona  w sprzęt  medyczny.  W reszcie  Ośrodków Zdrowia  
w gminie przyjmują głównie lekarze rodzinni. 
Gmina musi ponieść w następnych latach bardzo duże koszty remontu Przychodni 
w Stanowicach. Na remonty w Książenicach i Przegędzy przewiduje się koszt ok. 
100 tyś zł.
Dyrektor  poinformował,  że  dopiero  od  lipca  2011  roku  najemcy  budynków 
przychodni według lekarzy płacą czynsze o wysokości rynkowej, według Dyrektora 
są one nadal zaniżone i oświadczył, że będzie wnioskował do Komisji, aby najemcy 
płacili 10 zł/m2.

Przewodniczący Komisji poinformował,  że w Przegędzy konieczna jest wymiana 
okien. Temperatura w budynku nie przekraczała 13°C-przychodnia została czasowo 
zamknięta, w takiej temperaturze nie można badać dzieci. Zastanawia się czy nie 
warto byłoby sprzedać budynku przychodni w Stanowicach.

Dyrektor ZGM oświadczył,  że przy takiej wysokości czynszu nie będzie wymieniał 
okien, stwierdził, że są bardziej konieczne inwestycje w innych przychodniach.
Dyrektor poinformował, że przychodnia w Stanowicach po przeprowadzeniu remontu 
będzie  spełniała  najwyższe  standardy.  Co  zrobić  z  budynkiem  w  Stanowicach 
decydują radni RM.

Przewodniczący Komisji wspomniał, że dach w Przegędzy nadaje się do remontu.

Dyrektor  ZGM  wyjaśnił,  że  dach  w  Przegędzy  posiada  dwa  pokrycia  dachowe  
i w takim przypadku występują problemy.

Przewodniczący Komisji zapytał  czy  planuje  się  sprzedaż budynku  przychodni  
w Przegędzy.

Dyrektor ZGM wyjaśnił,  że sprawa sprzedaży leży w kompetencji  Rady Miejskiej. 
Jego  zdaniem,  jeżeli  sprzedawać,  to  ewentualnie  budynki  w  Leszczynach  
i w Przegędzy.

Radny Waldemar Mitura zapytał, jaki jest stan budynku w Stanowicach.

Dyrektor ZGM wyjaśnił, że na inwestycję w Stanowicach trzeba przeznaczyć ok. 500 
tyś  zł.  Reakcje  mieszkańców wskazują,  że  ośrodek  zdrowia  w  Stanowicach  jest 
potrzebny.

Radny  Leszek  Salamon oświadczył,  że  ośrodek  zdrowia  w  Stanowicach  jest  
na  pewno  potrzebny.  Jego zdaniem popełniono  błędy  na  początku  przy  wykupie 
budynku.  Uważa,  że  na  dzień  dzisiejszy  koszty  zostały  poniesione  i  należy 
kontynuować inwestycję.

Dyrektor ZGM stwierdził, że jego zdaniem gmina wykupiła drugą część budynku za 
bardzo małe pieniądze.
W roku 2011 została wybudowana klatka schodowa, która kosztowała 130 000 zł.



Radny Waldemar Mitura zwrócił się do Dyrektora ZGM o zamontowanie ławek od 
frontowej strony przychodni od ul. Sportowej w dz. Leszczyny Osiedle.

Dyrektor  ZGM stwierdził,  że  dzielnica  Leszczyny  Osiedle  wyrasta  na  dobrą 
dzielnicę.  Coraz  mniej  dewastacji.  Ceny  mieszkań  wzrastają.  Brak  parkingów  i 
garaży. Uważa, że należy pomyśleć o remoncie kanalizacji.

Radna Jolanta  Szejka zwróciła  się  z  prośbą do Dyrektora  ZGM o pomalowanie 
klatki schodowej w ośrodku zdrowia w Bełku.
 
Sekretarz GiM pan Józef Zaskórski poinformował, że osiedle w Leszczynach było 
budowane,  kiedy jeszcze nikt  nie przypuszczał,  że po ulicach będzie jeździć,  tak 
ogromna  liczba  samochodów.  Uważa,  że  najpierw  należy  zająć  się  kanalizacją  
w Leszczynach.

Przewodniczący  Komisji  wspomniał  również  o  złym  stanie  Sołtysówki  
w Przegędzy. Poprosił o pomoc w tej sprawie ZGM.

W dalszej części posiedzenia Komisja wysłuchała mieszkańca gminy pana Alojzego 
Waniek, który opisał sprawę starszej kobiety mieszkanki dzielnicy Karolinka, która 
ma problemy i  potrzebuje pomocy finansowej.  Pan Waniek nie  podał  tożsamości 
mieszkanki.  Wyjaśnił,  że  po  rozmowie  z  nią  dowiedział  się,  że  nie  posiada  ona 
dowodu  tożsamości,  dlatego  też  nie  ma  kontroli  nad  swoimi  dochodami 
(prawdopodobnie posiada emeryturę). Pan Waniek wyjaśnił, że ze starszą kobietą  
w jej  domu zamieszkuje pewna rodzina oraz, że jeden z członków tej  rodziny,  to 
córka  wspomnianej  kobiety.  Prawdopodobnie  ona  przejmuje  pieniądze  starszej 
kobiety. Pan Waniek poprosił o pomoc panią Dyrektor OPS. 

Dyrektor OPS pani Celina Cymorek wyjaśniła, że pracownicy OPS znają sytuację 
starszej pani. Następnego dnia po zgłoszeniu sytuacji pracownicy socjalni udali się 
do domu wspomnianej pani. W domu jest osoba, która podjęła się opieki nad starszą 
panią. Z rozmowy ze starszą kobietą okazało się, że ona sama nie widzi problemu 
i jej rodzina również. Osoba ta nie jest ubezwłasnowolniona. Pani Dyrektor wyjaśniła, 
że nikogo nie można zmusić do działań wbrew jego woli. Osoba sama musi starać 
się o wydanie dowodu osobistego. Poinformowała, że według informacji posiadanych 
przez OPS osoba mieszkająca w domu starszej pani, to jej córka. 
.
Pan  Waniek wyjaśnił,  że  wspomniana  osoba  nie  posiada  środków  do  życia. 
Oczekiwał od OPS doprowadzenia w/w osoby do wyrobienia dowodu osobistego. 

Dyrektor  OPS wyjaśniła,  że  pracownicy  zrobili  wszystko,  co  leżało  w  ich 
kompetencjach. Powiedziała, że OPS może wystąpić do sądu o wgląd w sytuację 
rodziny. W takiej sytuacji sąd może przydzielić kuratora sądowego. 

Pan Waniek poinformował  Komisję,  że starsza pani  ma ok.  70 lat  i  jest  wdową. 
Została pobita przez mieszkającą z nią osobą podająca się za jej córkę. Powiedział, 
że jeżeli  osoba ta zostanie znaleziona martwa,  będzie miał  pretensje do Komisji. 
Uważa,  że dobrym sposobem na zmuszenie starszej  pani  do wyrobienia dowodu 
osobistego, jest wysłanie do niej Straży Miejskiej pod pretekstem kontroli szamba. 
Wtedy SM będzie musiała ją wylegitymować.



Sekretarz GiM poinformował,  że jeżeli  osoba nie chce pomocy,  to nie można jej 
narzucić woli. Poprosił, aby Rada Dzielnicy lub sąsiedzi wystąpili z pismem do OPS. 
 
Dyrektor OPS wyjaśniła, że przy wywiadzie osoba poinformowała, że nie chce po-
mocy,  że  oskarżenia  wobec  jej  córki,  to  pomówienia.  Poprosiła  pana  Waniek  
o anonimowe opisanie sytuacji,  by móc się zwrócić do sądu lub prokuratury w tej 
sprawie. Pani Dyrektor poinformowała, że poda nazwisko pana Waniek, jako nazwi-
sko świadka. Poprosiła jeszcze o podanie kolejnego nazwiska świadka.

Pan Waniek powiedział,  że oczekuje od gminy doprowadzenia osoby do urzędu  
i nakłonić do wyrobienia dowodu osobistego. Poda jeszcze jedno nazwisko świadka.

Przewodniczący Komisji zwrócił  się  do  Dyrektor  OPS o przedstawienie sytuacji 
bezdomnych w gminie w okresie silnych mrozów.

Dyrektor OPS poinformowała, że przez dwa tygodnie pracownicy OPS mieli dyżury 
wieczorne, kiedy jeździli wraz ze Strażą Miejską w miejsca pobytu bezdomnych osób 
i nakłaniali do skorzystania z pomocy. Duża grupa bezdomnych odmówiła pomocy. 
Zajmują pustostany, gdzie ogrzewają się przy ogniskach. Poinformowała, że nie było 
w gminie przypadków zamarznięć. Udało się pomóc jednej osobie.

Ad. 2 
Protokół Nr 10/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 24 stycznia 2012 r. został przyjęty 
4 głosami „za” i 1 „wstrzymującym”– głosowało 5 radnych.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała: 
Bożena Zawalska

Przewodniczący Komisji

        radny Henryk Dyrbuś
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