
Protokół Nr 25/2013

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 3 września 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:

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 
8 Radnych.

Ad. 2 
Protokół Nr 24/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 25 czerwca 2013 r. został przyjęty 
”jednogłośnie”– głosowało 8 Radnych. 

Ad.3 
Członkowie Komisji nie zgłaszali uwag do projektów uchwał zawartych 
w porządku obrad sesji.

Ad. 4
Celina Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła informację 
na temat działalności ośrodka w ostatnich miesiącach  m.in. ilość osób 
korzystających z poszczególnych form pomocy oraz koszty z tym związane tj. zasiłki, 
jadłodajnia, posiłki w szkołach i przedszkolach dla dzieci, usługi opiekuńcze, domy 
pomocy społecznej i inne. Łącznie do sierpnia wydano  3204  decyzji w zakresie 
opieki społecznej, na różnego rodzaju świadczenia.
Omówiono również sprawy związane z realizacją zadań wynikających z problemu 
przemocy w rodzinie, tj. procedura zakładania „niebieskiej karty”, która prowadzona 
jest przez Ośrodek, postępowanie w tych sprawach toczy się w grupach roboczych.  

Kazimierz Żyła OPS zapoznał członków Komisji z informacją na temat 
funkcjonowania Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Komisja liczy 
11  członków. W 2012 r. założono 110 spraw, do sierpnia tego roku założonych 
spraw było już 93. W toku jest 51 spraw, pozostałe zakończono, 33 sprawy 
skierowano do Sądu.
Radny Leszek Salamon pyta ile jest punktów sprzedaży alkoholu w gminie, ile jest 
sklepów całodobowych? Ułatwiona dostępność do alkoholu  ma wpływ na te 
problemy.  Zwrócił uwagę na reklamy telewizyjne piwa, od którego picie się zaczyna.
Kazimierz Żyła wyjaśnił, że ilość punktów ustalona jest uchwałą Rady i ta liczba 
od lat jest stała i nie jest w pełni wykorzystana. Gminna Komisja opiniuje zgodność 
usytuowania punktu z obowiązującymi przepisami. 



Cecylia Grzybek Naczelnik Wydziału Ekologii i Zdrowia poinformowała 
o przebiegu szczepień profilaktycznych dzieci przeciwko zakażeniom 
meningokokowym typu C. Szczepieniami objęte są dzieci z roczników 2006-2007, 
na 617 dzieci uprawnionych do szczepienia, do 31 sierpnia br. skorzystało tylko 
168 dzieci. 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała: 
Alina Kuśka Przewodniczący Komisji

        radny Henryk Dyrbuś
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