
Protokół Nr  8/2015 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej  
w dniu 20 października 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 7/2015 z 1 września 2015 r. został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało         
13 radnych. 
               
Ad. 3 
Kazimierz Żyła Kierownik Dz. P. OPS omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych               
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2016 
rok. 
Przewodniczący Komisji pytał o liczbę punktów sprzedaży całonocnej alkoholu,     
na terenie gminy. 
Kazimierz Żyła poinformował, że takie dane posiada Wydział Rozwoju Gminy             
i Miasta, natomiast na 31.12.2014 r.  było 158 punktów sprzedaży na terenie gminy, 
w tym 112 sklepów i 46 lokali. Zgodnie z przepisami powinno przypadać 1 punkt na 
258 mieszkańców, u nas jest poniżej tej normy. 
 

Zwrócono się o przygotowanie informacji o liczbie punktów sprzedaży całonocnej 
alkoholu, na terenie gminy. 
 

Przewodniczący Komisji pytał o problem narkomanii w gminie. 
Kazimierz Żyła poinformował, że nie było rodzin korzystających z pomocy ze 
względu na narkomanię, co nie znaczy, że takich problemów nie ma. Nie jest 
prowadzona w tym zakresie ewidencja. 
Celina Cymorek Dyrektor OPS poinformowała, że Ośrodek otrzymuje wykazy          
z Izby Wytrzeźwień, osobom na nich pojawiającym się wycofuje się pomoc 
finansową, pozostawia się tylko pomoc rzeczową. 

Kazimierz Żyła poinformował o braku na terenie gminy placówki lecznictwa 
odwykowego, która dopełniłaby ciągłość lecznictwa w tym zakresie. 
 

Członkowie Komisji powyższy projekt zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.  
 

Do pozostałych projektów uchwał ujętych  w porządku obrad sesji,  nie zgłoszono 
uwag. 
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Ad. 4 
Przewodniczący Komisji  zapoznał członków Komisji z odpowiedzią na wniosek      
z poprzedniego posiedzenia dot. możliwości utworzenia gabinetów 
stomatologicznych w jednostkach oświatowych. Możliwość wygospodarowania 
pomieszczeń na ten cel  jest w 6 placówkach (ZS 1, ZS 2, ZS 3, ZS 5, G 2, G 6). 
Zaproponował aby przekazać informację o takiej możliwości do podmiotów 
medycznych 
 
 

Wniosek: 
Zwrócić się do podmiotów medycznych z informacją o możliwości utworzenia 
gabinetów stomatologicznych w 6 placówkach oświatowych na terenie gminy,  
wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 

Radna Izabela Tesluk  pytała czy jest możliwość powrotu pielęgniarek do szkół m.in. 
w Szczejkowicach. 
Przewodniczący Komisji  wyjaśnił, że są to zbyt małe szkoły i podmiotów nie stać 
aby tam prowadzić działalność.  
Radna Izabela Tesluk zwróciła się z pytaniem  o możliwość zatrudnienia dietetyków 
w szkołach. 
Skarbnik GiM zwrócił uwagę, że na to są potrzebne dodatkowe środki a tylko w tym 
roku dopłacamy 2 mln zł. do oświaty. 
 

Celina Cymorek Dyrektor OPS poinformowała o trwającym od 19 do 25 
października br. Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, którego współorganizatorem jest 
m. in. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,  
 

Aleksandra Chudzik Pełn. ds. Społecznych poinformowała o przystąpieniu              
i rozpoczęciu realizacji programu „Bezpieczna +”    w szkołach. 
 

Radna Grażyna Strzelecka poinformowała o przeprowadzonym przez Oddział ZNP 
w Czerwionce-Leszczynach szkoleniu dot. zbiorowego żywienia dzieci. 
  
Na tym posiedzenie zakończono. 
  
Protokołowała 
Alina Kuśka 
     
        Przewodniczący Komisji 

               radny Leszek Salamon 


