
Protokół Nr  10/2015 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej  
w dniu 7 grudnia 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. Omówienie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych           

w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016 – 2025. 

3. Sprawy bieżące.     
  

Ad. 1 

Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 

„jednogłośnie” – głosowało 12 radnych.  
 

Ad.2 

Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych przedstawiła ogólne 

informacje dot. Strategii, która nakreśla ścieżki gminy w temacie rozwiązywania 

problemów społecznych w gminie. Dzisiejsze spotkanie jest roboczym omówieniem  

tematu, procedowanie projektu uchwały w tej sprawie planowane jest w miesiącu 

styczniu.   

dr Krzysztof Wrana przedstawił prezentację Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016 – 2025. 

Cecylia Cymorek Dyrektor OPS dodała, że wystosowano ok. 200 zaproszeń          

do reprezentantów instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, edukacji, kultury, 

środowisk społecznych do udziału w 4 warsztatach strategicznych. 

Radny Marek Szczech zgłosił uwagi co do określenia liczby mieszkańców gminy. 

Dyrektor OPS wyjaśniła, że liczba zasobów określona jest na podstawie 

zameldowania. 

Radny Marek Szczech pytał jakie kryteria brano pod uwagę przy podziale 

mieszkańców będących w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

dr Krzysztof Wrana wyjaśnił, że dane te pochodzą z GUS i kryterium jest tu wiek      

a nie aktywność zawodowa. 

Radny Marek Szczech zaproponował utworzenie tzw. raportu otwarcia Strategii. 

Przewodniczący Komisji  podziękował za udział i przedstawienie Strategii. 

Komisja jednogłośnie 9 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-
Leszczyny na lata 2016 – 2025. 
 

Przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie do porządku obrad Komisji 

punktu – omówienie projektu budżetu gminy i miasta na 2016 rok w zakresie 

działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 9 głosami „za”. 
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Ad. 3 
Celina Cymorek Dyrektor OPS przedstawiła informację o projekcie budżetu 
Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016 rok oraz o zadaniach, które Ośrodek realizuje. 
 

Komisja jednogłośnie 9 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt 
budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016 rok. 
 

Przewodniczący Komisji zgłosił potrzebę budowy parkingu na kilka samochodów 
przed siedzibą OPS, w tej sprawie zaproponował zwrócić się z wnioskiem  do Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
  
Protokołowała 
Alina Kuśka     
     

                                                 Przewodniczący Komisji 

               radny Leszek Salamon 


