
Protokół Nr 4/2019 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny 

 i Polityki Społecznej  

w dniu 26 lutego 2019 roku 

 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście     
(wg załączonej listy obecności).  
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Marek Szczech, który powitał 
wszystkich obecnych. 
Przewodniczący 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. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 26 lutego 2019 roku przyjęto bez 
uwag, jednogłośnie – głosowało 10 radnych.              
 
Ad. 3 
Omówienie funkcjonowania Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Robert Ostrowski Kierownik Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego             
na terenie Gminy i Miasta omówił działalność Pogotowia na terenie gminy.  Karetka 
stacjonuje w budynku Przychodni w Czerwionce, jest to karetka typu P z dwoma 
ratownikami medycznymi bez lekarza. W strukturze  WPR są dwie dyspozytornie       
w Gliwicach i w Katowicach. Czerwionka-Leszczyny podlega dyspozytorni                 
w Gliwicach, dotyczy to numeru 999. Jeżeli chodzi o numer alarmowy 112                 
to zgłaszanie za jego pomocą zdarzeń wydłuża działanie, bo przechodzi to przez sito 
przyjmującego zgłoszenie w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, który ocenia 
czego dotyczy wezwanie i dopiero przesyła dalej. 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na czas dojazdu karetki i sprawę, która 
wystąpiła w Książenicach dotycząca problemów z trafieniem do pacjenta. 
Kierownik WPP wyjaśnił, że zwykle czas dojazdu to jest 10-15 minut. Karetki 
wyposażone są w tablety, które wyposażone są w moduły GPS, pracują na 
systemach mapowych Auto Mapa. Najsłabszym elementem jest system GPS sieci 
Orange, która nie wszędzie ma dobry zasięg, dlatego mają jeszcze służbowy telefon 
z mapami i na tym się opierają. Być może w zgłoszeniu w Książenicach 
zadysponowana była karetka z zewnątrz, w przypadku gdy karetka z Czerwionki była 
na wyjeździe, mógł również dyspozytor źle przekazać zgłoszenie. 
Radny Waldemar Mitura pytał czy jest rejonizacja pacjentów jeżeli chodzi                 
o przewożenie do szpitala. 
Kierownik WPP wyjaśnił, że teoretycznie nie ma rejonizacji.  
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Radny Bogdan Knopik pytał co w przypadku zgłoszenia o pijanym leżącym na 
chodniku. 
Kierownik WPP wyjaśnił, że jeżeli osoba taka jest poszkodowana zabierana jest do 
szpitala, jeżeli nie to wzywana jest Policja. Dodał również, że bardzo dużo jest 
nieuzasadnionych wezwań. 
 
Ad. 4 

1. Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych omówiła projekty 
uchwał        w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu 
z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
Wyjaśniła, że chodzi tu o utworzenie na bazie Szkoły Specjalnej                      
w Leszczynach świetlicy z której mogłyby korzystać dzieci, szacunkowo środki 
pozwolą na zapłacenie 2-3 razy w tygodniu terapeutów  przez okres pół roku. 
Rodzice starszych dzieci niepełnosprawnych zgłaszają potrzebę utworzenia 
takiej świetlicy, gdzie popołudniami mogłyby przebywać ich dzieci.  
Radny Michał Toman zwrócił uwagę, że jest to zadanie Powiatu. 
Pełnomocnik ds. Społ. wyjaśniła, że Powiat od 2 lat realizuje podobny 
projekt w Suminie ale jest tu problem z dojazdem, poza tym ta świetlica będzie 
miała inny charakter a Powiat  w pewnym zakresie będzie realizował to 
zadanie. 
Radny Józef Szczekała pyta ile osób skorzysta z takiej świetlicy. 
Pełnomocnik ds. Społ. wyjaśniła, że ze wstępnych informacji wynika,            
iż mogą być utworzone jedna lub dwie grupy po około 5 osób. 
Radny Marcin Stempniak pytał w jaki sposób będzie to realizowane i czy 
kwota 30 tys. zł. to jest koszt całkowity zadania. 
Pełnomocnik ds. Społ. wyjaśniła, że Powiat na realizację zadania ogłosi 
konkurs. Powiat partycypuje w kosztach realizacji przekazując do dyspozycji 
swoje zasoby tj. pomieszczenia Szkoły Specjalnej, gdzie zadanie będzie 
realizowane. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 

2. W związku z przybyciem na posiedzenie przedstawicieli prowadzących 
działalność w zakresie klubów dziecięcych i żłobków, w związku z projektem 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków         
i klubów dziecięcych, omówiono ww. projekt uchwały. 
Radny Marcin Stempniak zwrócił uwagę, że określona kwota 1 tys. zł. za 
wpis jest kwotą maksymalną, w innych gminach kwota jest mniejsza – chciałby 
usłyszeć argumentację co ma na to wpływ. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że zakres projektu nie do końca podlega 
działalności Komisji, zwrócił  również uwagę, że nie ma osób które 
merytorycznie udzieliłyby w tym temacie  wyjaśnień.  Wprowadzenie nowych 
opłat wynika ze zmiany ustawy, niewiadomo czym ustawodawca kierował się 
wprowadzając zmiany, być może ma to chronić tą działalność. 
Radny Marcin Stempniak zwrócił uwagę, że w gminach gdzie wspiera się 
taką działalność opłaty są o wiele niższe. 
Radny Gabriel Breguła dodał, że w naszej gminie nie ma dotacji do klubów. 
Radna Izabela Rajca zapytała dlaczego została ustalona najwyższa kwota 
jeżeli ustawa daje nam widełki między 1 zł a 1000 zł. 
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Przedstawiciele Klubów zapoznali z funkcjonowaniem tych placówek. 
Poinformowano, że do końca 2017 roku opłata za wpis to było 50% 
minimalnego wynagrodzenia. W 2012 roku kiedy ponosili tą opłatę było to   
700 zł. Nowelizacja ustawy od 1 stycznia 2018 r. spowodowała zmianę opłaty, 
teraz ustalono ją na 1 tys. zł., są miasta gdzie ta oplata wynosi 1 zł.  Opłata 
dotyczy nowych żłobków  ale i istniejących w przypadku dokonywania zmian. 
Jest to kolejna bariera dla ich działalności. Placówek tego typu było 4, teraz są 
już tylko 3. 
Przewodniczący Komisji pytał jaka jest potrzebna kwota na otwarcie tego 
typu działalności i jakie są ponoszone opłaty. 
Przedstawiciele Klubów poinformowali, że aby otworzyć żłobek dla ok. 100 
dzieci potrzeba 5-6 mln. zł. W gminie nie ma od 2017 roku dotacji, jest to 
kolejny rok bez dofinansowania a opłaty i koszt rosną. Wszystkie kluby 
zapełniają 2 oddziały przedszkolne, koszt utrzymania jednego dziecka to jest   
1 tys. zł. na miesiąc, rodzice płacą 750 zł.  W tym roku dokładają do tej 
działalności. Jeden z klubów został już zamknięty, bo się nie opłacało. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że przedstawiona sytuacja jest trudna 
ale nie ma to związku z projektem uchwały. 
Radny Michał Toman zwrócił uwagę, że wchodzimy w temat jak wspieramy 
przedsiębiorczość i małych przedsiębiorców – pojawił się temat podwyżki 
opłaty targowej, nie mamy dotacji dla dzieci na miejsce do klubów i żłobków, 
zwiększamy kwotę za wpis do rejestru. Poza tym dotacja na dzieci jest to też 
dyskusja nad tym jak wspieramy naszych najmłodszych mieszkańców               
i rodziny. Należałoby pod tym kątem pomóc. 
Radny Artur Sola pytał ile razy Klub poniósł opłatę wskazaną w projekcie. 
Przedstawiciele Klubu - w przypadku każdej zmiany,  przekształcenia trzeba 
będzie ponieść opłaty. Na razie to nie wystąpiło jest to sytuacja hipotetyczna. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że działalność klubów i żłobków  jest to 
szerszy problem i Komisja wróci do tego tematu. 
Radny Bogdan Knopik przypomniał, że na wniosek Klubów zmniejszono 
podatek. Jest coraz więcej dzieci, gmina się rozwija i temat żłobków i klubów 
malucha na pewno będzie poruszany, jest to bardzo ważny temat. 
Przewodniczący Komisji zaproponował aby Przedstawiciele Klubów swoje 
bolączki i oczekiwania dot. pomocy ze strony gminy przedstawili na piśmie. 

 
Ad. 5 
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił:  
 

1)  pismo KS „Decor” Bełk dot. wpisania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
rok 2020 budowy boiska, 

Ustalono, że temat boisk zostanie omówiony szerzej po dokonaniu przez 
członków Komisji objazdu i określeniu potrzeb  w tym zakresie. 

 

2) informacje dotyczące liczby drużyn oraz zawodników zgłoszonych przez 
gminne kluby piłkarskie do rozgrywek, 

Ustalono, że członkowie Komisji otrzymają kserokopie powyższych informacji. 
 

3) informacje o przyznaniu stypendiów i nagród za osiągnięte wysokie wyniki 
sportowe w 2018 roku, 

 

4) ustalono, że działalność Schroniska Brata Alberta w Przegędzy zostanie 
omówiona na jednym z kolejnych posiedzeń Komisji, 
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5) ustalono, że Komisja dokona oględzin wyremontowanego budynku przy         
ul. Młyńskiej przed jego zasiedleniem, 
 

6) omówiono problemy związane z funkcjonowaniem komunikacji w ostatnim 
okresie, 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że Rybnik przeprowadza konsultacje 
dot. transportu realizowanego przez ZTZ a część tego transportu obejmuje 
również naszą gminę. 
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. SPS poinformowała, że nie ma zmian         
w zakresie komunikacji na terenie naszej gminy realizowanej przez Rybnik. 
Pełnomocnik ds. Społ.  poinformowała o sytuacji w MZK. W związku                   
z protestem kierowców PKM większość kursów została zawieszona, uruchomiono 
komunikację zastępczą. Obecnie sytuacja wraca już do normy, gmina na bieżąco 
prowadziła działania informacyjne dla pasażerów. Powołano nowego Dyrektora 
Biura MZK, którym została Grażyna Kuczera. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że KZKGOP ma punkt przesiadkowy      
w okolicy Biedronki w Szczygłowicach – zaproponował aby rozważyć 
przedłużenie komunikacji ZTZ do tego miejsca. 
Radny Michał Toman pytał o wystąpienie Jastrzębia Zdroju z MZK. 
Pełnomocnik ds. Społ. poinformowała, że ze względu na zrealizowany projekt 
unijny do 2021 roku obowiązuje trwałość projektu, wyjście z MZK spowodowałoby 
konieczność płacenia kar. Rok 2021 jest terminem strategicznym dla naszej 
gminy w zakresie funkcjonowania komunikacji i trzeba o tym myśleć. 
Radny Michał Toman pytał o darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży. 
Pełnomocnik ds. Społ. poinformowała, że można przygotować informację w tym 
zakresie. 
Wniosek 
Komisja zwróciła się o przegotowanie informacji na temat realizacji bezpłatnych 
przejazdów komunikacją na liniach 194 i 195 realizowanych przez Górnośląsko-
Zagłębiowską Metropolię. 
Pełnomocnik ds. Społ. poinformowała, że na następnym posiedzeniu Komisji 
przedstawi prezentację pt. „Lokalna diagnoza problemów w zakresie zdrowia 
mieszkańców”. 

 
 Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Protokołowała: 

Alina Kuśka              

 Przewodniczący Komisji 

                    Radny Marek Szczech 


