
Protokół Nr  6/2015 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej  
w dniu 23 czerwiec 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 5/2015 z 5 maja 2015 r. został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało         
13 radnych. 
               
Ad. 3 
Członkowie  Komisji nie zgłosili uwag do  projektów uchwał ujętych w porządku obrad  
sesji. 
 
Ad. 4 
Iwona Elmaghraby Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Leszczynach              
w związku z 10-leciem Placówki, przedstawiła prezentację  przedstawiającą 
działalność placówki w tym okresie.  
W placówce z różnych form wsparcia korzysta obecnie 86 dzieci  i młodzieży,             
a w przeciągu tych 10 lat było to 516 osób. 
Przewodniczący Komisji podziękował za ogrom pracy włożony na rzecz 
środowiska.  
Radny Waldemar Mitura dodał, że jest to placówka której udało się  stworzyć 
dzieciom dom zastępczy, pracownicy przekonali do siebie dzieci. Stwierdził, że 
członkowie Komisji są pod wrażeniem ogromu prac i zaangażowania pracowników 
Placówki. 
Przewodniczący pytał o problemy z jakimi boryka się Placówka. 
Beata Augustyn Z-ca Dyrektora OPS stwierdziła, że planowana rewitalizacja 
budynku zameczku pozwoli na znaczną poprawę warunków funkcjonowania 
placówki. Dodała, że lokalizacja placówki jest bardzo dobra. 
Iwona Elmaghraby dodała, że bardzo cieszą się, że po remoncie będą mieć do 
dyspozycji więcej sal oraz prysznic. 
 
Marek Paluch przedstawił ofertę firmy  Telecare sp. z o.o.  dot. programu profilaktyki 
zdrowotnej dla dzieci i młodzieży „Zdrowie z klasą”, którą można wykorzystać            
w placówkach oświatowych z wykorzystaniem najnowszej technologii, jaką jest 
telemedycyna. Uczniowie za pomocą stacji telemedycznej łączą się z centralą gdzie 
porad udzielają lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psychoterapeuci, fizjoterapeuci       
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i dietetycy. Dodał, że Rada Dzielnicy Czerwionka Centrum zaproponowała aby ze 
środków Rady zakupić taki sprzęt dla Przedszkola nr 6 i Zespołu Szkół nr 2.  
 
Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z odpowiedziami na wnioski 
Komisji dot. powstania domu pomocy na terenie gminy i możliwości sfinansowania 
całodniowych posiłków dla dzieci  przedszkolnych, z rodzin korzystających z pomocy 
OPS. 
Beata Augustyn wyjaśniła, że aby była możliwość sfinansowania całodniowych 
posiłków dla dzieci należy opracować program w tym zakresie a następnie 
zabezpieczyć potrzebne środki. 
 
Wniosek: 
Komisja jednogłośnie 13 głosami „za” zwróciła się o  opracowanie Programu 
sfinansowania całodniowych posiłków dla dzieci  przedszkolnych, z rodzin 
korzystających z pomocy OPS i zabezpieczenie na jego realizację środków. 
                                                                           
Na tym posiedzenie zakończono. 
  
Protokołowała:  
Alina Kuśka 
     
        Przewodniczący Komisji 

               radny Leszek Salamon 


