
Protokół Nr  12/2016 
 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej  
w dniu 15 marca 2016 r. 

 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej 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 11/2016 z 26 stycznia 2016 r. został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało   
12 radnych. 
               
Ad. 3 
Członkowie Komisji   zapoznali się z treścią projektów uchwał  w sprawie:   
 

1) zmiany uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2016 – 
przedstawił Skarbnik G i M Zbigniew Wojtyło. 
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali branżowe zmiany 
dotyczące przekazania dotacji w wysokości 77.100 zł. dla Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Rybniku, dla oddziału okulistyki, 

 

2) zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach – 
przedstawiła Dyrektor OPS Celina Cymorek. 
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przestawione 
zmiany statutu. 

 

Do pozostałych projektów uchwał ujętych  w porządku obrad sesji,  nie zgłoszono 
uwag. 
 

Członkowie Komisji zapoznali się również ze: 
sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach  za rok 2015 oraz sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu 
Wspierania Rodziny za rok 2015, które przedstawiła Dyrektor OPS Celina Cymorek. 
 

Członkowie Komisji oba Sprawozdanie zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie. 
 
Ad. 4 
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik  zaprosiła na Tydzień Osób 
Niepełnosprawnych, który odbędzie się od 9 do 13 maja br., szczególnie                   
na konferencję podsumowującą, która będzie mieć miejsce w ostatnim dniu Tygodnia 
tj. 13 maja. 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Celina Cymorek przedstawiła informację 
na temat przygotowań do realizacji przez Ośrodek nowego zadania 500+.               
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Od 1 do 9 kwietnia w 10 miejscach gminy przyjmowane będą wnioski, od 11 kwietnia 
pozostanie punkt w siedzibie  OPS w Czerwionce. Informacje w tej sprawie 
przekazano do parafii, jest również dostępna na stronie internetowej gminy.             
21 marca w budynku MOK przy ul. Wolności w Czerwionce odbędzie się spotkanie 
informacyjne w tej sprawie. 
 
Przewodniczący Komisji  zgłosił wniosek dot. organizowania w gminie cyklicznych 
dni promocji zdrowia. Poruszył również sprawę możliwości utworzenia karty seniora 
w gminie. 
 
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik  poinformowała, że kwestie 
dot. karty seniora zapisane są w  Strategii Rozwoju, dlatego rozpoczęto przymiarki  
co do jej wprowadzenia. 
 
Wniosek: 
Komisja jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła wniosek aby w gminie cyklicznie 
organizować dni promocji zdrowia. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
  
Protokołowała 
Alina Kuśka     
     

                                                 Przewodniczący Komisji 

               radny Leszek Salamon 


