
Protokół Nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

w dniu 25 lutego 2014 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
(według załączonej listy obecności).
Przewodniczący Komisji 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 
7 Radnych.

Ad. 2 
1. Protokół Nr 28/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 10 grudnia  2013 r. został 

przyjęty ”jednogłośnie”– głosowało 7 Radnych. 
2. Protokół Nr 29/2014 ze wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji w dniu 

29 stycznia 2014 roku został przyjęty "jednogłośnie" - głosowało 7 radnych.

Ad. 3 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie:

1. określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w zakresie dożywiania 
w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla 
osób  objętych  wieloletnim  programem  wspierania  finansowego  gmin 
w  zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania”  na  lata 
2014-2020,

który zaopiniowali pozytywnie. 

Dyrektor  OPS  Celina  Cymorek wyjaśniła,  że  w  latach  2006-2013  obowiązywał 
rządowy program dotyczący dożywiania. Objęte były nim osoby, u których dochód nie 
przekroczył 150% kryterium dochodowego. Program się skończył, a kolejny pojawił 
się w innej formie, bez pewnych zapisów. Kiedyś obejmowano nim dzieci na wniosek 
dyrektora szkoły, obecnie są inne rozwiązania.   Dlatego Rada musi podjąć uchwałę 
żeby  go  doprecyzować.   Powiedziała,  że  chcemy  zwiększyć  liczbę  dzieci 
korzystających z tej  pomocy,  bez konieczności  zwracania wydatków za udzielony 
posiłek. Jest to bardzo ważne. Na dzień dzisiejszy, w porównaniu do roku ubiegłego, 
39  dzieci  nie  może na razie  korzystać  z  tej  pomocy.  Ale  program dotyczy także 
dorosłych. W okresie letnim z jadłodajni korzysta prawie 400 osób. Jet to pomoc, 
której te osoby nie są  w stanie sprzedać. Mamy dwa miejsca wydawani posiłków. 
Posiłki  są wydawane na podstawie decyzji  i  listy.  Często są prowadzone kontrole 
w punktach wydawania posiłków. 

Przewodniczący Komisji Henryk Dyrbuś zapytał co należy zrobić, aby z tej formy 
pomocy skorzystać.
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Dyrektor OPS Celina Cymorek   odpowiedziała,  że jest  przeprowadzany wywiad 
środowiskowy i na jego podstawie wydawana decyzja. 

Radna Jolanta Szejka zapytała czy dzieci z sołectw także mogą z tego programu 
korzystać.

Dyrektor OPS Celina Cymorek odpowiedziała, że tak. 

Przewodniczący  Komisji  Henryk  Dyrbuś zapytał  czy  każda  szkoła  wydaje 
te posiłki.

Dyrektor  OPS Celina Cymorek  odpowiedziała,  że  każda  szkoła  i  przedszkole. 
Powiedziała również, że program będzie trwał do 2020 roku, a decyzje wydawane 
są na pól roku. 

Radny Waldemar Mitura zapytał co dalej z paczkami żywnościowymi.

Dyrektor OPS Celina Cymorek odpowiedziała, że tego programu już nie ma. 
Następnie przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu przez OPS w 2013 roku. 
Wskazała na zakres zadań jakie ma do wykonania OPS, zauważyła, że jest ich coraz 
więcej. 

Przewodniczący Komisji Henryk Dyrbuś powiedział, że teraz  gołym okiem widać 
widać ile pracy OPS wykonuje i jaka opiekę roztacza. Powiedział, także że jest pełen 
podziwu dla pracowników OPS. 

Radny Waldemar Mitura zaproponował aby przeprowadzić wizytę w domu samotnej 
matki w Leszczynach.

Przewodniczący  Komisji  Henryk  Dyrbuś  powiedział,  że  należałoby  się 
zainteresować  tym,  jaka  jest  emisja  zanieczyszczeń  Elektrowni  Rybnik  na  teren 
naszej gminy, a w szczególności na teren sołectwa Przegędza. 
Zauważył  również  problem  oznakowania  punktu  całodobowej  opieki  medycznej 
w Przegędzy. Powiedział, ze ludzie nie wiedza jak tam trafić.

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała
Sylwia Gruszkiewicz. 

Przewodniczący Komisji 
Radny Henryk Dyrbuś 
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