
Protokół Nr 12/2012

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 27 marca 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 sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok.
5. Omówienie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2011 rok.. 
6. Sprawy bieżące. 

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

Ad. 2 
Protokół Nr 11/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 21 lutego 2012 r. został przyjęty 
5 głosami „za”– głosowało 5 radnych.

Ad.3
Z-ca  Dyrektora  OPS  pani  Barbara  Gorzawska-Leszczyńska omówiła  projekt 
uchwały  w  sprawie  przyjęcia  i  wdrożenia  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  
w  Czerwionce-Leszczynach”  Programu  Aktywności  Lokalnej”  przewidziany  do 
realizacji  w ramach projektu systemowego „OPS i  Twoja aktywność ku integracji” 
współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Poinformowała,  że  Program  dotyczy  kontynuacji  działań  w  roku  2011,  gdzie  10 
uczestników brało udział w odnowie zamieszkałych przez nich familoków.
Przewodniczący Komisji  radny Henryk Dyrbuś zapytał  czy osoby,  które brały  
w 2011 roku udział w Programie znalazły pracę.
Z-ca Dyrektora OPS poinformowała, że 3 osoby na 10 biorących udział w Programie 

znalazły zatrudnienie.
Przewodniczący Komisji zapytał czy te osoby otrzymują certyfikat.
Z-ca Dyrektora OPS odpowiedziała, że tak. Osoby biorące udział w Programie są 
szkolone pod względem samodzielnego poszukiwania zatrudnienia. Poinformowała, 
że nie ma kryterium wiekowego dla osób biorących w Programie. 
Program jest pisany na okres roku budżetowego.
Komisja  „jednogłośnie”  poparła  wniosek  niepublicznych  podmiotów  medycznych 
działających  w  Ośrodku  Zdrowia  w  Przegędzy  o  wymianę  drzwi  wejściowych  do 
Praktyki  Stomatologicznej  i  NZOZ Salus  w Ośrodku  Zdrowia  w Przegędzy oraz  
o wymianę nieszczelnych drewnianych okien – głosowało 5 radnych.



Komisja  „jednogłośnie”  podjęła  wniosek  o  przeprowadzenie  przeglądów  placów 
zabaw  znajdujących  się  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  – 
głosowało 5 radnych.

Ad. 4
Z-ca Dyrektora OPS pani Barbara Gorzawska-Leszczyńska zapoznała Komisję 
ze  sprawozdaniem  z  działalności  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czerwionce-
Leszczynach w 2011 roku. (załącznik do niniejszego protokołu).
Na  wstępie  omówiono  charakterystykę  ogólną  działalności  OPS-u.  Następnie 
omówiono powody korzystania z pomocy OPS. Zwrócono uwagę, że największym 
powodem jest ubóstwo. 
Omówiono świadczenia finansowe z pomocy społecznej udzielane w formie zasiłków 
stałych,  zasiłków  okresowych  i  celowych.  Omówiono  również  formy  pomocy 
niematerialnej. 
Zapoznano się z projektami socjalnymi zrealizowanymi w 2011 roku.
Radna Jolanta Szejka zapytała czy w ramach projektów są zaplanowane osobne 
płace dla koordynatorów.
Z-ca Dyrektora OPS odpowiedziała, że pracownicy piszą projekty w ramach swojej 

pracy w OPS.
Przewodniczący Komisji zwrócił  uwagę, że w ramach realizowanych programów 
sołectwa są pomijane.
Z-ca Dyrektora OPS omówiła również działalność działu świadczeń rodzinnych, fun-

duszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, stypendiów i zasiłków 
szkolnych za rok 2011.

Ad. 5
Krótko zostało również omówione sprawozdanie  z wykonania Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2011 rok.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała: 
Bożena Zawalska

Przewodniczący Komisji

        radny Henryk Dyrbuś
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