
Protokół Nr 26/2017 
 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej  

w dniu 20 czerwca 2017 roku 

 
 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 10 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 25/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Działalności 
Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 22 maja 2017 roku przyjęto jednogłośnie 
10 głosami „za”.                    
 
Ad. 3 
Zbigniew Wojtyło Skarbnik Gminy i Miasta omówił zmiany w budżecie gminy         
w zakresie dot. dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala w Rybniku na zakup pojazdu      
do transportu pacjentów. 
Powyższe zmiany zostały zaopiniowane pozytywnie – 10 głosami „za”. 
 
Celina Cymorek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej                       
w Czerwionce-Leszczynach. 
Powyższy projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – 10 głosami „za”.  
 
Komisja zapoznała się również z projektami uchwał w sprawie wyrażenia zgody      
na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnych umów najmu części nieruchomości 
oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów – dotyczących 
budynków ośrodków zdrowia wynajmowanych przez podmioty medyczne. 
 

Powyższe projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie – 9 głosami „za”,                        
1 „wstrzymującym”.  
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie 
zgłoszono uwag.  
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Ad. 4 
Radna Grażyna Strzelecka przedstawiła poparte własnymi doświadczeniami, 
kwestie traktowania pacjentów, mieszkańców naszej gminy w szpitalach, 
szczególnie w Szpitalu Wojewódzkim w Rybniku na oddziale ratunkowym. 
 

Ustalono, że na kolejne posiedzenie Komisji zaproszona zostanie Dyrektor Szpitala 
Wojewódzkiego w Rybniku.  
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
  

Protokołowała 

Alina Kuśka   

      

                                                 Przewodniczący Komisji 

               radny Leszek Salamon 

 


