
Protokół Nr 21/2013

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 19 lutego 2013 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:

Tematyka posiedzenia przewiduje:
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  „jednogłośnie”.  Głosowało  
5 Radnych.

Ad. 2 
Protokół Nr 20/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 29 stycznia 2013 r. został przyjęty 
”jednogłośnie”– głosowało 5 Radnych. 

Ad.3 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał na sesję.

Ad. 4
Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok omówiła temat funkcjonowania punk-
tów opieki  medycznej  w szkołach podstawowych  i  gimnazjach na terenie  gminy  
i miasta Czerwionka-Leszczyny.
Poinformowała, że w przedszkolach nie ma punktów medycznych.  W gimnazjach, 
prócz  wyjątków,  funkcjonują  gabinety  medyczne.  Jest  podpisana  umowa  
z  MEDICUS-em.  W  zależności  od  liczby  uczniów  gabinety  funkcjonują  2  razy  
w tygodniu, łącznie do 9 godzin oraz 3 razy w tygodniu, łącznie od 9 do 15 godzin 
w Zespołach Szkół. W szkołach podstawowych od 1 do 3 razy w tygodniu, od 6 do 
16 godzin i uzależnione jest to od liczby uczniów.
Jeżeli chodzi o wyposażenie gabinetów, to część stanowi własność szkoły a część 
własność MEDICUS-a. Dyrektorzy ocenili stan wyposażenia na niezadowalający.
Dyrektorzy zwracają też uwagę na potrzebę zwiększenia godzin funkcjonowania ga-

binetów do 5 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o szkoły sołeckie, to nie ma w 
nich opieki medycznej. MEDICUS wybrał jednostki, w których jest więcej 
dzieci. 

Przewodniczący Komisji zapytał, co należałoby zrobić, aby taka opieka w szkołach 
sołeckich była zapewniona.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Iwona  Flajszok  stwierdziła,  że  jest  to  kwestia 
opłacalności takiej usługi. Poinformowała, że od wielu lat gabinety stomatologiczne 
nie funkcjonują w szkołach.
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Poinformowała,  że  w  szkołach  są  nauczyciele  wyszkoleni  z  udzielania  pierwszej 
pomocy.
Z-ca  Dyrektora  OPS  Barbara  Gorzawska-Leszczyńska  omówiła  raport  za  lata 

2010-2012 do strategii rozwiązywania problemów społecznych w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach oraz sprawozdanie z re-
alizacji budżetu za rok 2012 Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-
-Leszczynach.

Członkowie Komisji otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania.

Z-ca Burmistrza GiM omówił  skargę złożoną na działalność OPS w Czerwionce-
Leszczynach przez Pana Zbigniewa Orłowskiego.

Naczelnik  Wydziału  Ekologii  i  Zdrowia  Cecylia  Grzybek  poinformowała,  że 
szczepienia  przeciw  Meningococcom.  Szczepienia  będą  trwały  od  marca  do 
października.  Szczepione  będą  dwa  roczniki  2006  i  2007.  Realizacją  szczepień 
będzie zajmował się MEDiPOZ.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała: 
Bożena Zawalska 

Przewodniczący Komisji

        radny Henryk Dyrbuś
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