
Protokół Nr  5/2015 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej  
w dniu 5 maja 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące.     

  
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 13 radnych.  
 
Ad.2 
Protokół Nr 4/2015 z 24 marca 2015 r. został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało     
13 radnych. 
               
Ad. 3 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Celina Cymorek przedstawiła: 

1) Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, 

Przewodniczący Komisji potwierdził trafność wniosku  dot. potrzeby utworzenia 
domu pomocy społecznej na terenie gminy. 
Dyrektor OPS  wyjaśniła, że w Ocenie pokazują to z czym mają problem. 
Wielokrotnie występuje pilna potrzeba umieszczenia osoby w domu pomocy         
a miejsce będzie dopiero za kilka miesięcy. Brakuje ośrodków dla osób starszych, 
powstają nowe ale są to ośrodki prywatne gdzie koszt pobytu kształtuje się na 
poziomie 3,5 – 4 tys. zł. nie każdego stać.   
Radny Marek Szczech zwrócił uwagę, czy nie można wykorzystać na ten cel 
budynku przy ul. Rostka, który zamierzamy sprzedać. 
Dyrektor OPS  wyjaśniła, że tego typu budynki mają bardzo duże wymagania 
techniczne i trudniej jest adaptować, poza tym najlepiej aby było to miejsce na 
obrzeżach miasta. 
Radny Waldemar Mitura stwierdził, że  od tego problemu nie uciekniemy i trzeba 
o tym pomyśleć. 
Komisja „jednogłośnie” 13 głosami „za” podjęła wniosek o utworzeniu na 
terenie gminy domu pomocy społecznej dla osób starszych, co z uwagi na 
coraz bardziej starzejące się społeczeństwo, staje się konieczne. 

 
2) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-

Leszczynach za rok 2014, 
Dyrektor OPS  dodał, że otrzymują do realizacji coraz więcej zadań, za którymi nie 
idą pieniądze. Zwróciła uwagę, że nastąpiła zmiana w Programie Ministerstwa, która 
ograniczyła możliwości finansowania posiłków dzieci w przedszkolach, tylko do 
jednego posiłku. Jedynym rozwiązaniem, które umożliwiałoby dalsze finansowane 
wszystkich posiłków dla tych dzieci jest dotacja z budżetu gminy. 
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Przewodniczący Komisji zaproponował aby na następne posiedzenie Komisji 
przygotować dane ile jest dzieci, które korzystałyby z posiłków i jaka to jest kwota. 
 
W związku ze zmianami w programie Ministerstwa, które spowodowały 
możliwość sfinansowania tylko jednego gorącego posiłku dla dzieci                   
w przedszkolu (dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej), zwrócono 
się o przygotowanie informacji dot. kwot potrzebnych z budżetu gminy,           
na sfinansowanie całodniowego wyżywienia.   
 
Przewodniczący Komisji podsumowując obie powyższe informacje stwierdził,        
że Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje bardzo dobrą robotę. 
Radny Waldemar Mitura wyraził szacunek dla Dyrektora i Pracowników Ośrodka    
za ich zaangażowanie i pracę. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe informacje. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z odpowiedziami na wnioski 
Komisji dot. doposażenia gabinetów pielęgniarskich w szkołach  oraz możliwości 
wprowadzenia ulg w opłatach za wodę dla rodzin wielodzietnych.  
                                                                                   
Na tym posiedzenie zakończono. 
  
Protokołowała:  
Alina Kuśka 
     
        Przewodniczący Komisji 

               radny Leszek Salamon 


