
Protokół Nr 31/2014
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

w dniu 25 marca 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 
Protokół Nr 30/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 25 lutego 2014 r. został przyjęty 
”jednogłośnie”– głosowało 7 Radnych. 

Ad. 3 
Dyrektor  OPS  Celina  Cymorek przedstawiła  "Sprawozdanie  z  realizacji  zadań 
z  zakresu  wspierania  rodziny  za  rok  2013"  oraz  "Sprawozdanie  z  działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach  za 2013 rok".

Radna  Jolanta  Szejka podziękowała  w  imieniu  Dyrektor  PUP w  Rybniku  Anny 
Michalczyk za wzorową współpracę z OPS w Czerwionce Leszczynach. Zapytała czy 
nie można by przymusić ludzi do prac społeczno-użytecznych.

Dyrektor OPS Celina Cymorek  odpowiedziała, że nie można. Jedna osoba może 
pracować tylko rok w jednym miejscu. Najgorzej  jest  z  rodzinami,  które nie  chcą 
pracować, zmusić ich nie można a jedynie angażować.

Radna Jolanta Szejka zapytała ile płaci się na jedno dziecko będące w placówce.

Dyrektor OPS Celina Cymorek odpowiedziała, że około 3500 zł na miesiąc. 

Radna  Jolanta  Szejka  zapytała  jak  jest  z  realizacją  projektu  rewitalizacja 
Czerwionki. 

Dyrektor  OPS Celina  Cymorek  odpowiedziała,  że  jest  duże zainteresowanie  ze 
strony mieszkańców. Projekt ten ma duży obszar i obejmuje nie tylko klientów OPS. 
Dużo się w tym temacie dzieje.  Na razie zbieramy informacje od ZDiSK, są tony 
dokumentacji, ale wszystko idzie dobrze. Projekt jest na 900 tys zł. 

Przewodniczący Komisji Henryk Dyrbuś zapytał jak wyznacza się rodzinę objętą 
pomocą asystenta rodziny, gdzie się te zajęcia z asystentem odbywają. 
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Dyrektor  OPS  Celina Cymorek  odpowiedziała,  że  rodzinę  taką  najczęściej 
wskazuje kurator bądź pracownicy socjalni. A zajęcia odbywają się w domu. Asystent 
pilnuje w obszarze szkoły,  wizyt  lekarskich itp.  Nie wyręcza on rodziny a jedynie 
pomaga jej. 

Przewodniczący  Komisji  Henryk  Dyrbuś  zapytał  jaka  jest  forma  zwalczania 
narkomanii i alkoholizmu.

Dyrektor OPS Celina Cymorek powiedziała, że formy są różne. Spotkania, teatry, 
konkursy. Szkoły występują w tym temacie do OPS po środki. 
 
Przewodniczący Komisji Henryk Dyrbuś zapytał ilu jest ludzi, którzy zwolnili się 
z pracy i opiekują się osobami niepełnosprawnymi.

Dyrektor  OPS  Celina Cymorek  powiedziała,  że  specjalny  zasiłek  opiekuńczy 
zastąpił zasiłek pielęgnacyjny, który jest zależny od dochodu i część osób straciła 
uprawnienia. Kiedyś dochód nie był brany pod uwagę. 

Radny  Józef  Szczekała powiedział,  że  Trybunał  Konstytucyjny  zakwestionował 
cofnięcie zasiłków i zapytał jak ma to być przywrócone.

Dyrektor OPS Celina Cymorek odpowiedziała, że są dwie ścieżki, ale czekamy na 
ostateczne przepisy. Najprawdopodobniej będziemy nadpłacać.

Radny  Józef  Szczekała  zapytał  ile  jest  osób,  rodzin,  które  korzystają  z  wielu 
świadczeń OPS jednocześnie. Są zarzuty, że z OPS można nieźle żyć i mogą się 
zdarzać nadużycia. 

Dyrektor OPS Celina Cymorek powiedziała, że takie przypadki mogą się zdarzać, 
ale są osoby, które mają do tego pełne prawo. Długo był problem z tzw wspólnymi 
lub osobnymi gospodarstwami domowymi. Ale rozwiązał się, gdyż mamy program 
komputerowy,  który  pokazuje  wszystkie  zasiłki  dla  rodzin  i  jest  to  coraz  bardziej 
przejrzyste. Poza tym klienci się bardziej pilnują. Np. zwrot zasiłku mieszkaniowego 
jest podwójny. 

Przewodniczący Komisji  Henryk Dyrbuś  powiedział,  że w Biurze  Rady jest  do 
wglądu informacja na temat opieki pielęgniarskiej w szkołach. Powiedział, że dziwi go 
fakt, że w szkole gdzie są klasy integracyjne, nie ma opieki pielęgniarskiej.

Naczelnik Wydziału EiZ Cecylia Grzybek poinformowała, że nikt nie zgłosił się do 
wykonania szczepień. Były już trzy konkursy a odzewu brak. 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała
Sylwia Gruszkiewicz 

Przewodniczący Komisji 
Radny Henryk Dyrbuś

 2


