
Protokół Nr 3/2019 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny 

 i Polityki Społecznej  

w dniu 21 stycznia 2019 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. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
3. Omówienie funkcjonowania Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego na terenie 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Omówienie Planu pracy Komisji.  
6. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1 
Ze względu na chorobę przedstawiciela Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego 
punkt 3 został jednogłośnie wycofany z porządku obrad Komisji.  
 
Ad. 2 
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 10 grudnia 2018 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 10 radnych. 
Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 28 grudnia 2018 r. przyjęto                           
9 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 4 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie: 

1) podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

2) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w 
Jastrzębiu Zdroju,  

3) podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy             
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym                 
w Jastrzębiu Zdroju. 
 

Ad. 5 
Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję planu pracy Komisji na najbliższą 
kadencję. 
Radny Gabriel Breguła zapytał na czym miałaby polegać kontrola sklepików 
szkolnych, czy radni by chodzili i je kontrolowali. 
Radny Leszek Salamon powiedział, że chodzi tu o to żeby nie były w nich 
sprzedawane szkodliwe rzeczy i mieć na to jakikolwiek wpływ. 
Radny Waldemar Mitura zapytał o co chodzi w punkcie monitoring stanu obiektów 
sportowych, ich remontów oraz planowanych inwestycji 
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Przewodniczący Komisji powiedział, że wraz z Komisją Oświaty będą brali udział      
w wizji w terenie i objazdach boisk. Chodzi o te żeby Komisja miała swój wpływ na 
planowane inwestycje. 
Członkowie Komisji zdecydowali, że Plan pracy Komisji zostanie przyjęty, przy czym 
zostanie wykreślone słowo kontrola w punkcie dot. sklepików szkolnych.  
 
Ad. 5 
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Burmistrza                       
z prośbą o wytypowanie przedstawiciela Rady do prac w zespole ds. stypendiów 
sportowych.  
Radny Leszek Salamon zaproponował kandydaturę radnego Marka Szczecha. 
Radny Marcin Stempniak zaproponował kandydaturę radnego Michała Tomana. 
Obaj kandydaci uzyskali po pięć głosów.  
Propozycje te zostaną przedstawione na sesji Rady Miejskiej i Rada dokona 
ostatecznego wyboru. 
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że został rozstrzygnięty konkurs 
na dotację na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu na 2018 rok. Odczytał ile  
środków finansowych otrzymały poszczególne kluby.  
Naczelnik Wydziału SPS Krystyna Jasiczek wyjaśniła, że dotacje udzielane są 
zgodnie z uchwałą rady Miejskiej i Zarządzeniem Burmistrza, gdzie określone są 
wszystkie kryteria. Bierzemy pod uwagę m.in. ilość zawodników, ilość drużyn 
młodzieżowych, klasę rozgrywkową itp. Wpłynęło 14 ofert i wszystkie kluby dotację 
dostały. Wg ofert zapotrzebowanie na dotacje to 800 tys. zł, my mieliśmy do 
rozdysponowania 350 tys. zł.  
Radna Izabela Rajca zapytała, który klub jaką punktację otrzymał. 
Krystyna Jasiczek powiedziała, ze będzie przygotowana informacja zbiorcza                        
z punktacją i uzasadnieniem. Umowy są już podpisane.  
Radny Michał Toman zauważył, że w Strategii rozwoju sportu mamy taki wskaźnik 
jak ilość zawodników z gminy. Zapytał czy stosujemy go w ocenianiu wniosków. 
Krystyna Jasiczek powiedziała, że nie mamy takiej informacji od klubów. Poza tym 
jest RODO. Dodała, że zmieniły się przepisy i w tym roku będziemy pracować nad 
nową uchwałą, w której będą określone nowe kryteria i zasady. 
Radny Michał Toman powiedział, że chodzi o to, aby kluby podały informację ilu 
maja zawodników z naszej gminy, bez podawania danych osobowych. Dodał, że wg 
niego konkurs nie jest rozpisany tak, aby wnioski można było ocenić sprawiedliwie, 
np. poziom rozgrywkowy w sportach, które nie mają ligi.  
Przewodniczący Komisji zauważył, że w piłce nożnej ten czynnik jest ważny. 
Krystyna Jasiczek wyjaśniła, że w takich przypadkach stosowaliśmy podkryteria                    
i jest to ujęte w uzasadnieniu.  
Radny Michał Toman stwierdził, że może należałoby rozdzielić wnioski na sporty 
indywidualne i klubowe.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że w bieżącym roku i tak będziemy 
procedowali ową uchwałę, teraz nie mamy już na nic wpływu, więc do tej dyskusji 
wrócimy w odpowiednim czasie. 
Radny Waldemar Mitura wystosował wniosek o przygotowanie informacji ile kluby 
piłkarskie mają drużyn zgłoszonych w rozgrywkach organizowanych przez Śląski 
Związek Piłki Nożnej oraz podokręg Rybnik, w rozbiciu na drużyny młodzieżowe                    
i seniorskie. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 10 głosami. 
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Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił informację na temat gimnastyki 
korekcyjnej w szkołach – w żadnej szkole takie zajęcia nie są prowadzone.  
Radny Gabriel Breguła poinformował, że 8 stycznia odwiedził Schronisko Brata 
Alberta, być może dobrze by było zaprosić jego przedstawicieli na Komisję, którzy 
opowiedzieliby o swojej działalności.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że może będzie na to czas pod koniec marca.  
Przewodniczący Komisji poinformował, że od przyszłego miesiąca posiedzenie 
Komisji Zdrowia odbywać się będą we wtorki o godzinie 17 tej. 
 
 
 Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Protokołowała 

Sylwia Gruszkiewicz              Przewodniczący Komisji 

                    Radny Marek Szczech 


