
Protokół Nr 22/2017 
 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej  

w dniu 21 lutego 2017 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 9 radnych.  
 
Ad.2 
Protokół nr 21/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 24 stycznia 2017 roku przyjęto 
jednogłośnie 9 głosami „za”.                    
           
Ad. 3 
Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy             
i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zmian w uchwale budżetowej w zakresie 
branżowo dotyczącym Komisji. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji      
nie zgłoszono uwag. 
 
Ad. 4 
Celina Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała o nowych 
zadaniach Ośrodka, wynikających z wejścia w życie od 1 stycznia 2017 roku ustawy          
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin. Dalej przedstawiła następujące informacje:             
- poinformowała o ilości dzieci przebywających w domach rodzynkowych, w 2016 
roku było to 7 dzieci. 42 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. 25 osób z terenu 
gminy przebywa w domach pomocy społecznej. 
- liczba wydanych kart dużej rodziny przedstawia się następująco:  
w 2014 roku – 1225 rodzin, w 2015 roku -792 rodzin, w 2016 roku – 271 rodzin. 
 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych przedstawiła informację        
na temat przekazywania kopert życia – do chwili obecnej rozdano 200 kopert, akcja 
ta będzie prowadzona nadal.  Od 10 lutego istniej możliwości odbioru karty seniora. 
Dystrybucją kart zajmuje się Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uprawnionymi do odbioru 
kart są osoby które ukończyły 60 lat. 
 
Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o sporządzenie i przekazanie informacji 
dotyczących zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonych w szkołach. 
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Wniosek: 
Komisja podjęła wniosek aby na kolejne posiedzenie Komisji przygotować 
informację, zawierającą aktualne dane na temat zajęć gimnastyki korekcyjnej 
prowadzonych w szkołach (ile dzieci korzysta i w jakich klasach). 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
  

Protokołowała 

Alina Kuśka        

                                                 Przewodniczący Komisji 

               radny Leszek Salamon 

 


