
         
Protokół Nr  2/2015 

 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej  
w dniu 27 stycznia  2015 r. 

 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli je członkowie oraz zaproszeni goście 
według załączonej  listy  obecności. 
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Leszek Salamon, który na wstępie 
powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek posiedzenia: 
  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
3. Omówienie planu pracy Komisji. 
4. Sprawy bieżące.     

 
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 12 radnych.  
Protokół Nr 1/2014 z 16 grudnia 2014 roku został przyjęty jednogłośnie – głosowało 
12 radnych. 
               
Ad. 2 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony 
oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, który został 
zaopiniowany pozytywnie. 

 
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję planu pracy na bieżącą kadencję. 
Powiedział, że jeżeli radni mają jakieś uwagi lub propozycje mogą je przekazać do 
Biura Rady. Poinformował, że na następnym posiedzeniu plan pracy zostanie 
przyjęty.  
 
Ad. 4  
W sprawach bieżących: 
Naczelnik Wydziału EiZ Cecylia Grzybek poinformowała  że na wniosek 
przedstawicieli NWR Karbonia, toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża 
„Dębieńsko 1”. Powiedziała, że raport w tej sprawie dostępny jest u niej w biurze, jak 
również w RDOŚ w Katowicach. Każdy może się z nim zapoznać. Po szerokiej 
dyskusji na ten temat radni podjęli decyzję, że należałoby zorganizować w tym 
temacie spotkanie przedstawicieli NWR Karbonia z mieszkańcami, na którym można 
by uzyskać więcej informacji.  
Radny Waldemar Mitura zapytał czy w obecnym okresie zimowym zgłaszają się do 
OPS po pomoc bezdomni. 
Dyrektor OPS Celina Cymorek odpowiedziała, że interwencje są codziennie. 
Bardzo dużo osób zgłasza się do schronisk i obecnie schroniska są przepełnione.  
Ponadto poprosiła aby Komisja zorganizowała spotkanie z przedstawicielami NZOZ-
ów w celu ustalenia procedur współpracy z OPS. Powiedziała, że obecnie 
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pracownicy socjalni są nieprzyjemnie traktowani i należałoby podnieść rangę 
zawodu. 
Radny Waldemar Mitura poruszył problem tzw. rejonizacji jeżeli chodzi                                   
o przewiezienie przez karetkę chorego do szpitala. Zastanawiał się czy jest 
możliwość wyboru szpitala przez pacjenta, czy też istnieją jakieś procedury w tym 
temacie i chory jest wieziony do najbliższego szpitala.  
Dyrektor OPS poruszyła również problem starzejącego się społeczeństwa. 
Powiedziała, iż na dzień dzisiejszy na miejsce w Domu Pomocy Społecznej czeka się 
około roku. 
Radna Janina Binda zapytała jaka jest szansa aby nocny i świąteczny punkt opieki 
zdrowotnej został przeniesiony ponownie do Czerwionki. 
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że na te usługi został zorganizowany 
przetarg i wygrała go firma  z Przegędzy.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:  
Sylwia Gruszkiewicz  
 
 
     
        Przewodniczący Komisji 

               radny  Leszek Salamon 


