
Protokół Nr 14/2012

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 22 maja 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 6 głosami „za”. Głosowało  
6 radnych.

Ad. 2 
Protokół Nr 13/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 23 kwietnia 2012 r. został przyjęty 
7 głosami „za”– głosowało 7 radnych.

Ad.3
Sekretarz GiM omówił projekty uchwał w sprawie:
- zmiany w uchwale Nr XXI/234/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w 2012 roku,
- określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji 
pomieszczeń  niemieszkalnych  i  strychów  w  domach  wielolokalowych, 
stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
- wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  na  czas  nieoznaczony  części 
nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Czerwionce-Leszczynach oraz 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Przewodniczący Komisji zapytał czy są już gotowe ustalenia dotyczące odpłatności 
w związku z projektem uchwały w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzę-
tami.

Sekretarz  GiM  poinformował,  że  uważa,  że  na  tym  etapie  nie  jest  to  jeszcze 
ustalone.

Komisja  „jednogłośnie”  pozytywnie  zaopiniowała  omawiane  projekty  uchwał. 
Głosowało 7 radnych.

Ad. 4 
Dyrektor  OPS  Celina  Cymorek  wprowadziła  Komisję  do  prezentacji  Programu 
Aktywności  Lokalnej.  Poinformowała,  że  program  spotkał  się  z  dużym 
zainteresowaniem, więc są plany kontynuacji Programu w latach 2012 i 2013.
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Grupa ludzi po odbyciu szkoleń zawodowych i pod nadzorem firmy, która wygrała 
przetarg na zadanie, wykonywała remont klatek schodowych familoków, w których 
mieszkają.

Konsultantka OPS oraz inicjatorka Programu pani Monika Stępień-Grzegorzyca 
przedstawiła  Komisji  prezentację  Programu  Aktywności  Lokalnej  „Działania 
aktywizujące rodziny wieloproblemowe w ramach Samopomocowego Klubu Rodzin 
z  familoków”,  który był  realizowany w okresie  od  31.03.2011 roku do 31.12.2011 
roku.  Poinformowała,  że  program  obejmował  rodziny  wieloproblemowe  z  ulic 
Głowackiego i Kościuszki w dz. Czerwionka. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.
Celem  programu  jest  zmniejszenie  zagrożenia  wykluczenia  społecznego  rodzin 
poszukujących  wsparcia  poprzez  zaktywizowanie  społeczno-zawodowe  i  pomoc  
w poprawie jej funkcjonowania.
Wyjaśniła, że w projekt każdy pracownik OPS-u włożył wiele pracy.

Dyrektor OPS dodała, że zdziwieniem dla wszystkich było to, że dla ludzi, których 
obejmował Program największym problemem nie było to, że nie mają pracy, ale to, 
że mają brudne klatki schodowe.

Podczas prezentacji Komisji przedstawiono zdjęcia przed remontem i po remoncie.

Pani  Monika  Stępień-Grzegorzyca  poinformowała,  że zakupiono  potrzebny 
materiał do remontu, a osoby biorące udział w Programie wykonały całą pracę. W 
programie wzięły również udział kobiety, które zostały przeszkolone pod nadzorem 
fachowców.

Dyrektor OPS poinformowała, że przeszkolono w/w osoby pod względem zawodu, 
co poprzedziły testy predyspozycji  zawodowych.  Osoby te stały się ludźmi,  którzy 
mają uprawnienia budowlańca.

Pani Monika Stępień-Grzegorzyca  wyjaśniła, że osoby te przeszły szereg badań 
psychospołecznych,  tj.  do  wykonywania,  jakiego  zawodu  nadają  się  najlepiej. 
Poinformowała,  że  efektem  dodatkowym  po  zakończeniu  programu  było  to,  że 
kobiety  biorące  w  nim  udział,  same  wykonały  sobie  przebudowę  w  swoich 
mieszkaniach.  Wyremontowano 6 klatek-3 familoki,  z tym, że w każdym familoku 
odmalowano cokoły. 
Poinformowano,  że  cały  czas  odbywała  się  konsultacja  z  Zakładem  Gospodarki 
Komunalnej,  w  kwestii,  co  można  zrobić  i  jak.  Program  ten  znalazł  rozgłos  
w mediach. 
Program kończył się festynem pomiędzy familokami.

Przewodniczący  Komisji złożył,  na  ręce  Dyrektor  OPS, podziękowania  dla 
wszystkich pracowników za pracę włożoną w w/w działania.
Dodatkowo poinformował, że w trakcie spotkania z panią Zaik, która dzierżawi część 
Ośrodka  Zdrowia  w  Przegędzy,  poinformowała  go  o  tym,  że  jest  potrzeba 
zamontowania lub wybudowania windy, że powinna być ona zakupiona przez gminę.
Czy są plany zakupienia windy?
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Z-ca  Burmistrza  GiM  poinformował,  że  zakupienie  windy  wiąże  się  
z  ogromnymi  kosztami  (kilkaset  tyś  zł).  W jego  przekonaniu  byłyby  to  pieniądze 
publiczne wydane na prywatny cel. Na razie sytuacja pozostanie bez zmian.

Przewodniczący  Komisji  zwrócił  się  do  Naczelnik  Wydziału  Ekologii  i  Zdrowia  
o przedstawienie funkcjonowania służby zdrowia w placówkach oświatowych.

Naczelnik Wydziału Ekologii i Zdrowia Cecylia Grzybek poinformowała, że świad-
czenia pielęgniarki szkolnej są refundowane przez NFZ. Obejmuje to dzie-
ci od 6 roku życia do ukończenia szkoły średniej. Kontrakt na jedno dziec-
ko wynosi 3,5 zł. Na naszym terenie w 3 szkłach jest brak pielęgniarki, tj. 
w  Palowicach,  
w Szczejkowicach i w Przegędzy. Ponadto większość gabinetów w szko-
łach nie spełnia wymogów sanepidu w zakresie dostępu dla osób niepeł-
nosprawnych. Gabinet powinien być z podjazdem i usytuowany na parte-
rze.  Podmioty,  które  nie  spełniają  wymogów muszą  je  spełniać  do  31 
grudnia 2016 roku.

Z-ca  Burmistrza  GiM  poinformował,  że  władze  gminy  w  listopadzie  2011  roku 
zostały  poinformowane  przez  podmiot  prowadzący  działalność  pielęgniarską  
w szkołach, że nie jest to dla niego opłacalne w 3 szkołach a władze gminy nie mają 
na to żadnego wpływu.  Został  zaskoczony przez ustawodawcę zmianą przepisów 
przede  wszystkim  sanepidowskich  i  budowlanych,  które  powodują,  że  gabinety 
doskonale wyposażone, ale mieszczące się na piętrze, muszą zostać przeniesione 
na parter. Wyjaśnił, że jest za tym, aby opieka pielęgniarska była w szkołach.

Przewodniczący  Komisji  zapytał  czy  firma  może  stwierdzić,  że  jej  się  to  nie 
kalkuluje.

Z-ca  Burmistrza  GiM  poinformował,  że tak.  Podał  przykład  z  zakresu  usług 
opiekuńczych, kiedy to firma lokalna odmówiła udziału w konkursie ofert, ponieważ 
stwierdzono, że zaoferowano za małe stawki a w tym samym konkursie wzięła udział 
firma z Katowic twierdząc nawet, że stawki są za wysokie.
Wspomniał również o zaangażowaniu harcerzy do wydawania żywności ze Śląskiego 
Banku  Żywności.  Wspomniał  o  inspektorze  Janie  Grzegorzycy,  który  bardzo 
zaangażował się w sprawę.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała: 
Bożena Zawalska

Przewodniczący Komisji

        radny Henryk Dyrbuś
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