
Protokół Nr 22/2013

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 19 marca 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  
4 Radnych.

Ad. 2 
Protokół Nr 21/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 19 lutego 2013 r. został przyjęty 
”jednogłośnie”– głosowało 6 Radnych. 

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

Ad. 4
Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  Marian  Uherek omówił  temat 
dalszego funkcjonowania przejętego przez gminę budynku przy ulicy Ks. Pojdy 80  
w Leszczynach, byłego Domu Samotnej Matki, który docelowo ma spełniać funkcję 
mieszkań chronionych. 
Poinformował, że gmina przekazała ten budynek do zarządzania ZGM. W budynku 
będzie  5  mieszkań  chronionych  i  4  mieszkania,  których  przeznaczenie  nie  jest 
jeszcze  określone.  Według wstępnych  wersji  wynika,  że  aby uruchomić  budynek 
potrzebne jest  ok.  60  tyś  zł.  Zwrócono  się  do  Burmistrza  z  wnioskiem o  środki. 
Otrzymano  30  tyś  zł  i  rozpoczęły  się  prace  remontowe.  Okazało  się,  że  jest 
konieczna wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Są potrzebne pieniądze, które 
oczekuje, że dostanie z OPS.

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej Celina Cymorek poinformowała,  że nie 
posiada  środków,  które  mogłaby  przekazać  do  ZGM.  Jej  zadaniem  jest 
zabezpieczenie ludzi, którzy są w trudnej sytuacji życiowej. 

Radny Waldemar Mitura zapytał  czy remont centralnego ogrzewania mógłby się 
odbyć po wprowadzeniu ludzi do budynku.

Dyrektor  Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej Marian Uherek  stwierdził,  że nie 
będzie przeprowadzał remontu, kiedy w budynku będą się znajdowali ludzie.



Komisja  jednogłośnie  zwróciła  się  z  wnioskiem  do  Burmistrza  
o  znalezienie  środków  finansowych  na  remont  budynku  przy  ulicy  Ks.  Pojdy  
w  Leszczynach,  który  docelowo  ma  spełniać  funkcję  mieszkań  chronionych  – 
głosowało 7 Radnych.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Celina Cymorek  omówiła sprawozdanie  
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2012 
(załącznik).

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała: 
Bożena Zawalska 

Przewodniczący Komisji

        radny Henryk Dyrbuś


	Tematyka posiedzenia przewiduje:
	Ad. 1
	Ad.3 
	Ad. 4



