
Protokół Nr 1/2018 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny  

i Polityki Społecznej  

w dniu 10 grudnia 2018 roku 

 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
według załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny 
Marek Szczech, który na wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił 
następujący porządek posiedzenia: 
  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
3. Sprawy bieżące.     

 
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 11 radnych.  
 
Ad. 2 
Skarbnik GiM poinformował, że jeżeli chodzi o zmiany w uchwale budżetowej na 
2018 rok w zakresie branżowym Komisji, to są drobne zmiany dot. OPS, 
dofinansowania Izby Wytrzeźwień w Zabrzu czy wprowadzenia przez MOSiR 
dochodu w kwocie 65 tys. zł z tytułu usług. 
Naczelnik Wydziału SPS Krystyna Jasiczek powiedziała, że na sesji będą dwie 
uchwały dot. Izby Wytrzeźwień w Zabrzu. Jedna na ten rok, a druga na 2019.  
Radny Michał Toman zapytał czy te środki odzyskujemy. 
Krystyna Jasiczek wyjaśniła, że tylko częściowo.  
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik omówiła projekt uchwały                            
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady 
korzystania z Dziennego „Domu Senior+” w Rybniku przez mieszkańców Gminy                     
i Miasta Czerwionka-Leszczyny  w 2019 roku. Wyjaśniła, że do tej pory skorzystała                 
z tego 1 osoba. 
Radna Jolanta Szejka zauważyła, że Dom Seniora znajduje się dość daleko, bo                      
w Popielowie i ciężko tam dojechać. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że takie miejsce powinno znajdować się na 
terenie gminy. 
Aleksandra Chudzik wyjaśniła, że myślimy o utworzeniu takiego miejsca                                 
w Leszczynach, ale najpierw musimy zrewitalizować zameczek  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że na Klub Seniora są do pozyskania środki 
zewnętrzne. Zapytał czy gmina będzie o nie aplikować.  
Aleksandra Chudzik wyjaśniła, że przymierzaliśmy się do tego w zeszłym roku, 
jednak są tam takie obostrzenia, że lepiej to zrobić we własnym zakresie. Myślimy tu 
o zaadaptowaniu budynku przy ul. Ks. Pojdy, jednak na czas rewitalizacji zameczku 
zostanie tam przeniesiona świetlica środowiskowa. Najbardziej  prawdopodobny jest 
rok 2020, dlatego chcemy jeszcze zachować porozumienie z Rybnikiem.  
Następnie omówiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków                
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym  programem „Posiłek                    
w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wyjaśniła, że zmienia się program rządowy, 
dlatego  musimy zmienić uchwałę Rady Miejskiej.  

 W/w projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.  
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Ad. 3 
Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję planu pracy Komisji na kadencję 
2018-2023. Powiedział, że propozycja zostanie wysłana do członków Komisji i będą 
mieli oni czas, żeby wnieść swoje uwagi.  
Radny Michał Toman powiedział, że w planie należałoby ująć opracowanie strategii 
rozwoju sportu, która jest ujęta w strategii rozwoju gminy, a do tej pory nie została 
opracowana.  
 
Radny Leszek Salamon poprosił o informacje dot. tego ile dzieci korzysta                       
w szkołach z gimnastyki korekcyjnej i jakie jest zapotrzebowanie. Wg jego informacji  
lekarze wystawiają skierowania, ale gimnastyki w szkołach nie ma.  
 
Radny Michał Toman zapytał dlaczego w termomodernizowanych budynkach gmina 
nie może wynajmować sali organizacjom pozarządowym. 
Skarbnik GiM powiedział, że nie wie, ale może to być problem podatku od towarów                 
i usług. 
Radny Marcin Stempniak powiedział, że jeżeli inwestycja jest finansowana                         
ze środków zewnętrznych, to nie można na niej zarabiać. 
Skarbnik GiM powiedział, że porozmawia na ten temat z Burmistrzem. 
Radna Izabela Rajca zapytała czy gmina myślała o zakupie defibrylatorów, które 
byłyby w miejscach ogólnie dostępnych. 
Dyrektor MOSR Michał Cichoń powiedział, że MOSiR zakupił właśnie jeden 
defibrylator i jest możliwość korzystania z niego.  
Przewodniczący Komisji oddał, że w każdej OSP są takie defibrylatory, a poza tym 
są tam strażacy przeszkoleni do udzielania pierwszej pomocy. Wg niego siedziby 
OSP są bardzo dobrym miejscem na umieszczenie w nich defibrylatorów.  
Radny Leszek Salamon dodał, że gdy widzimy osobę nieprzytomną to przyczyn 
może być sto. Najważniejsze to udzielić pierwszej pomocy i wezwać pogotowie.                   
W naszej gminie mamy podstację pogotowia więc nie jest źle.  
Radny Marcin Stempniak zauważył, że najlepiej edukować i przeprowadzać 
szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.  
 
Michał Cichoń poinformował, że 1 lutego odbędzie się turniej siatkówki 
międzyzakładowej i jak zwykle zaprasza do udziału radnych.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

 
Protokołowała 

Sylwia Gruszkiewicz               

 Przewodniczący Komisji 

                   Radny Marek Szczech 


