
Protokół Nr  15/2016 
 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej  

w dniu 21 czerwca 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 11 radnych.  

 

Ad.2 

Protokół Nr 14/2016 z 17 maja 2016 r. został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało     

11 radnych. 

               

Ad. 3 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 

obrad dzisiejszej sesji. 

 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z odpowiedzią na wniosek dot. 
zwiększenia godzin gimnastyki korekcyjnej  w jednostkach oświatowych, informującą 
iż obecnie prowadzona jest diagnoza potrzeb uczniów i dzieci w tym zakresie.           
W związku z wprowadzanymi  zmianami systemu edukacji, decyzje zostaną podjęte 
po dokonaniu analizy skutków finansowych wprowadzanych zmian. 
Zapoznał również z treścią pisma Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego NZOZ 
SALUS s. c. dot. realizacji usług opiekuńczych na terenie gminy, w związku                      
z odrzuceniem w wyniku procedur przetargowych oferty spółki.  
 
Beata Augustyn Z-ca Dyrektora OPS udzieliła wyjaśnień dotyczących realizacji 
usług opiekuńczych i wyboru podmiotu je realizującego. Poinformowała, że nie ma 
skarg pacjentów na realizację usług, osoby je wykonujące spełniają określone 
wymogi, jak również; choć firma obecnie je realizująca ma siedzibę poza terenem 
gminy, to zatrudnieni pracownicy są mieszkańcami gminy. Tak również było w latach 
poprzednich. 
Natomiast w związku z ograniczonymi  środkami finansowymi, konieczne jest 
przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie najtańszej oferty, przy 
zapewnieniu należytych usług. 
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Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych przedstawiła informacje 
dotyczące planowanych na terenie gminy imprez w czasie Światowych Dni 
Młodzieży, projektu odpowiedzi na zapytanie Wojewody dot. przyjęcia  repatriantów 
oraz zakupu „kopert życia”. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 

  

Protokołowała 

Alina Kuśka     

     

                                                 Przewodniczący Komisji 

               radny Leszek Salamon 


