
Protokół Nr  9/2015 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej  
w dniu 24 listopada 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 12 radnych.  
 
Ad.2 
Protokół Nr 8/2015 z 20 października 2015 r. został przyjęty „jednogłośnie” – 
głosowało 12 radnych. 
               
Ad. 3 
Członkowie Komisja zapoznali się z projektem uchwały w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 
usamodzielnianie, 
 

Projekt zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie, 12 głosami „za”. 
 

Do pozostałych projektów uchwał ujętych  w porządku obrad sesji,  nie zgłoszono 
uwag. 
 
Ad. 4 
Celina Cymorek Dyrektor OPS przedstawiła informację o działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w ostatnim okresie: 
- przystąpienie wspólnie z Powiatem i Gminą Gaszowice do realizacji projektu 
systemowego, w ramach którego utworzony będzie klub integracji społecznej – czas 
realizacji 2 lata, kwota 1.200 tys. zł., 
- na ukończeniu jest opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Gminie i Mieście na  lata 2016 -2025.  
Przewodniczący zaproponował dodatkowe posiedzenie komisji w temacie Studium. 
 
Komisja podjęła decyzję o zorganizowaniu dodatkowego posiedzenia  Komisji            
7 grudnia br. w celu omówienia  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych    
w Gminie i Mieście na  lata 2016-2025. 
 
Cecylia Grzybek Naczelnik Wydz. EiZ poinformowała o skierowaniu do podmiotów 
medycznych informacji o placówkach oświatowych  w których można utworzyć 
gabinety stomatologiczne. W ślad za tym doktor Cebula prowadzący praktykę 
stomatologiczną w Przegędzy zwrócił się telefonicznie o uszczegółowienie na jakich 
zasadach miałoby się to odbywać. 
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Przewodniczący Komisji zaproponował aby tym tematem zająć się na posiedzeniu 
Komisji w styczniu. Zaproponował również aby informacje o możliwości utworzenia 
gabinetów ukazała się w czasopiśmie medycznym PROMEDIKO. 
 
Komisja ustaliła, że zainteresowane podmioty zostaną zaproszone na posiedzenie 
Komisji w styczniu przyszłego roku, w celu szczegółowego omówienia tematu. 
Zwrócono się również aby informacja o możliwości utworzenia takich gabinetów 
ukazała się w czasopiśmie medycznym PROMEDIKO. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
  
Protokołowała 
Alina Kuśka     
     

                                                 Przewodniczący Komisji 

               radny Leszek Salamon 


