
Protokół Nr  7/2015 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej  
w dniu 1 września 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 11 radnych.  
 
Ad.2 
Protokół Nr 6/2015 z 23 czerwca 2015 r. został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało         
11 radnych. 
               
Ad. 3 
Dyrektor OPS Celina Cymorek omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny do realizacji 
Projektu „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” 
finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia                    
z Powiatem Rybnickim, Gminą Jejkowice oraz Gminą Gaszowice dotyczącego 
wspólnej realizacji projektu.   Wyjaśniła, że akurat zakończył się projekt, który trwał 
od 2008 roku. Teraz pora rozpocząć nowy. Obecnie wszystkie nowe projekty są 
partnerskie. Projekt ten będzie trwał dwa lata,  będzie w nim brało udział 120 
uczestników, a charakter szkolenia pójdzie w kierunku zieleni miejskiej.   
W/w projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji po raz kolejny poruszył sprawę możliwości sfinansowania 
całodniowych posiłków dla dzieci  przedszkolnych, z rodzin korzystających z pomocy 
OPS. 
Dyrektor OPS powiedziała, że jest możliwość napisania programu osłonowego, 
jednak musiałby on obejmować wszystkie dzieci z danego rocznika. Jest to 
niemożliwe do wykonania, bo w niektórych po prostu nie ma śniadań. Na ten moment 
dzieci objętych dożywianiem jest 63, a tylko jedno z nich ma nieopłacone śniadania.        
I wynika to ewidentnie ze złej woli rodziców, gdyż nie chcą złożyć wniosku                               
o świadczenia rodzinne.  
Radny Marek Szczech zapytał czy możemy te 63 dzieci zakwalifikować do jakiegoś 
innego gminnego programu. 
Dyrektor OPS wyjaśniła, że jako gmina możemy zapewnić jedynie ten jeden gorący 
posiłek, gdyż tak wynika z ustawy. Śniadania możemy opłacić jedynie w ramach 
programu osłonowego, a wtedy nie możemy różnicować dzieci pod kątem dochodu. 



 2 

Z-ca Burmistrza powiedział, że nie ma u nas w gminie niedożywionych dzieci.                    
Ta sytuacja dotyczy jednego dziecka, którego rodzice nie chcą wykazać dobrej woli.  
Radna Grażyna Strzelecka powiedziała, że nie wierzy żeby w przedszkolu nie 
znalazła się kromka chleba dla jednego dziecka. Wszystko zależy od sposobu 
zarządzania placówką.  
Dyrektor OPS powiedziała, że te rodziny dostają od nas naprawdę wysokie zasiłki. 
Są nauczone tego, że wszystko im się należy. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że jeszcze jutro nakaże aby w trybie pilnym, we 
wszystkich placówkach oświatowych zrobić szczegółową analizę, jak sprawy 
dożywiania w danej placówce się mają, z uwzględnieniem tego ile żywności jest 
wyrzucanej do kosza. 
Wniosek ten komisja poparła jednogłośnie.   
 
Następie poruszono temat pożaru familoka przy ul. Kościuszki w Czerwionce.  
Dyrektor OPS poinformowała, że działania trwają do dziś. W pierwszej kolejności 
została zabezpieczona możliwość podejścia do mieszkań i zabrania m.in. leków. 
Większość poszkodowanych znalazła wsparcie we własnych rodzinach W hotelu 
przy ul. Młyńskiej zamieszkały dwie rodziny. Spisano straty w każdym z mieszkań, 
rzeczy, które udało się uratować zostały zabezpieczone i wywiezione do 
przechowania. Spisano odpowiednie protokoły. Teraz musimy czekać na ekspertyzę. 
Ustalone są już wszystkie szczegóły i w tym miesiącu chcemy dokonać wypłat.  
 
Radny Marek Szczech zapytał czy w gminie są udzielane bezpłatne porady prawne. 
Dyrektor OPS powiedziała, że tak, w ramach punktu konsultacyjnego przy                          
ul. Wolności 2a. 
 
Radny Grzegorz Płonka przedstawił problem dzieci bawiących się na ulicy przy 
familokach na ul. Rybnickiej. Bawią się one na drodze, co o mało nie spowodowało 
ich potrącenia. Powiedział, że kiedyś był tam plac zabaw. Należałoby może dołożyć 
tam jakieś urządzenia.   
Z-ca Burmistrza powiedział, że z tego co wie to ZGM odtworzył wszystko to co było 
przed budową.  

 Komisja wystosowała wniosek aby zmodernizować i doposażyć plac zabaw za 

familokami przy ulicy Rybnickiej – wniosek został podjęty jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że 27 sierpnia wyszło rozporządzenie 

Prezesa NFZ w sprawie gabinetów stomatologicznych w szkołach. Bardzo  ułatwia to 

powstanie takiego gabinetu, jest wysoko punktowane, co może okazać się opłacalne.  

 Komisja wystosowała wniosek aby rozeznać, w których placówkach 
oświatowych byłaby możliwość otworzenia gabinetów stomatologicznych.  
Wniosek został podjęty jednogłośnie. 

 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 
  
Protokołowała 
Sylwia Gruszkiewicz 
     
        Przewodniczący Komisji 

               radny Leszek Salamon 


