
Protokół Nr 34/2018 
 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej  

w dniu 17 kwietnia 2018 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 11 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 33/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Działalności 
Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 19 marca 2018 roku przyjęto    
jednogłośnie – głosowało 11 radnych.  
 
Ad. 3 
Celina Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekty uchwał 
w sprawie:  
1) zmiany uchwały Nr XLVIII/529/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach   

z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności    
za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych (Dz. U. Woj. Śl.            
poz. 2061),   

2) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych 
domach pomocy, 

3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania 
z Dziennego „Domu Senior+” w Rybniku, przez mieszkańców Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny,  

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty uchwał - 11 głosami 
„za”. 
Dyrektor OPS przedstawiła również Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 
2017 dla Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny. 
Do treści ww. opracowania nie zgłoszono uwag. 
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji      
nie zgłoszono uwag.  
 

Ad. 4 
Przewodniczący Komisji zapoznał z pismem niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej działających w ośrodku zdrowia w Przegędzy, zawierającym prośbę         
o wymianę  nieszczelnych okien i drzwi wejściowych. 
 
Marian Uherek Dyrektor ZGM poinformował, że Zakład administruje 7 budynkami 
gdzie mieszczą się przychodnie, ich stan jest różny. Najlepiej jest w Stanowicach 
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gdzie budynek jest po remoncie. W miarę możliwości starają się sukcesywnie 
remontować każdy budynek. W Przegędzy wyremontowano I piętro przy udziale 
środków gminnych. W tym roku wykonano parking na 5 miejsc, przydałoby się tam 
wymienić okna i część drzwi oraz pokrycie dachowe. Budynek czeka na środki ale     
z uwagi na wykonane prace w ostatnim czasie, nie było to w planie. Jeżeli pojawią 
się dodatkowe środk,i to można  je przekazać na realizację zgłaszanych remontów. 
Zwrócił jednak uwagę, że priorytetem w tej chwili jest wymiana dachów na familokach 
w Czerwionce, gdzie latające dachówki stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia 
mieszkańców.   
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że budynek przychodni w Przegędzy jest 
stosunkowo młody, jednak w ramach środków zgłaszane remonty należy wykonać.  
 
Wniosek 
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek, aby w miarę możliwości finansowych 
wykonać remonty zgłaszane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 
działające w ośrodku zdrowia w Przegędzy, w roku bieżącym lub w roku 2019. 
 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
  

Protokołowała 

Alina Kuśka                 Przewodniczący Komisji 

                 Radny Leszek Salamon 


