
Protokół Nr 5/2019 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny 

 i Polityki Społecznej  

w dniu 26 marca 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 materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Prezentacja – „Lokalna diagnoza problemów w zakresie zdrowia mieszkańców”. 
5. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1  
Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
punktu dotyczącego profilaktyki próchnicy zębów dzieci - uczniów Szkoły 
Podstawowej w Przegędzy. 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 26 marca 2019 roku przyjęto bez 
uwag, jednogłośnie – głosowało 9 radnych.              
 
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji przypomniał, że Komisja Zdrowia poprzedniej kadencji      
z udziałem lekarzy stomatologów, zajmowała się tematem opieki stomatologicznej 
dzieci w szkołach. Pytano o możliwość powstania gabinetów stomatologicznych        
w szkołach. 
Damian Cebula Stomatolog – wyjaśnił, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie daje 
możliwości utworzenia gabinetów stomatologicznych w szkołach z uwagi na to, że na 
jakiekolwiek badania, czy leczenie konieczna jest zgoda rodzica. Następnie 
poinformował o przeprowadzonej profilaktyce próchnicy. Na zebraniu z rodzicami 
poinformował o badaniach. W programie udział wzięło 73 uczniów, po badaniu każde 
dziecko otrzymało szczoteczkę, oprócz tego przeprowadzono szczotkowanie zębów - 
jeden raz w gabinecie, dwa razy asystentka stomatologiczna w szkole. Dzieci zostały 
również zapoznane z informacjami na temat zasad higieny. W badanej grupie 73 
dzieci, 25 zębów było do leczenia, 95 zębów wyleczonych, 11 wad zgryzu. 
Informacja zwrotna w tym zakresie została przekazana do rodziców.  Poinformował   
o dalszej współpracy w tym zakresie. 
Przewodniczący Komisji podziękował za inicjatywę i działania Pana Doktora, 
zaproponował, aby zamieścić na ten temat notatkę w Kurierze. 
Radny Gabriel Breguła podziękował za przeprowadzone badania dzieci Szkoły 
Podstawowej w Przegędzy. 
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Ad. 4 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 
 
Ad. 5 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych  przedstawiła prezentację pt.: 
„Lokalna diagnoza problemów w zakresie zdrowia mieszkańców”.  
Radna Izabela Rajca pytała o koszt opracowania na podstawie którego powstała 
prezentacja, czym była spowodowana realizacja diagnozy. 
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. SPS poinformowała, że była to kwota 13.500 
złotych. 
Pełnomocnik ds. Społecznych  wyjaśnił, że posiadanie opracowania lokalnej 
diagnozy pozwala na występowanie o środki w ramach konkursów organizowanych 
min. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
 
Ad. 6 
Sprawy bieżące. 
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo prowadzących kluby malucha i żłobki    
w zakresie potrzeb. 
Przypomniał, że od początku roku obowiązuje obniżenie podatku dla prowadzących 
tą działalność, kolejnym krokiem jest obniżenie opłat za wpis do rejestru, które będzie 
podejmowane na najbliższej sesji. 
Największym problemem zgłaszanym przez prowadzących kluby i żłobki są wysokie 
koszty utrzymania, dlatego zwracają się z prośbą o przywrócenie w naszej gminie 
dotacji. Zaproponował aby tego typu dopłaty wprowadzić od przyszłego roku. 
Z uwagi na to, że Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej oprócz 
Komisji Oświaty jest Komisją branżową dla tej tematyki proponuje podjąć taki 
wniosek. 
Radny Gabriel Breguła przypomniał, że zgłaszał temat dopłat dla klubów 
dziecięcych i żłobków.  
Radny Michał Toman stwierdził, że dobrze aby taki wniosek podjąć, kwestią do 
dyskusji jest wysokość dotacji. 
Radny Stanisław Breza stwierdził, że nie jest przeciw takiej dotacji ale należy to 
rozważyć mając na uwadze budżet gminy i brak środków np. na drogi i chodniki. 
Radny Michał Toman zwrócił uwagę, że była informacja Burmistrza o tym, że jest to 
rekordowy budżet. 
Radny Stanisław Breza wyjaśnił, że budżet jest rekordowy pod względem wartości 
ale są w nim zawarte m.in. środki na wypłatę 500+, subwencja oświatowa. Dochody 
gminy z podatku od nieruchomości i innych to jest 1/3 budżetu, resztę stanowią 
subwencje. Poruszył kwestie związane z kosztami funkcjonowania oświaty, które nie 
są w pełni finansowane z subwencji, gmina musi dokładać do tych wydatków. 
Radny Michał Toman stwierdził, że radni to wiedzą ale przekaz jaki jest kierowany 
do mieszkańców brzmi, że to jest rekordowy budżet a poszczególne jednostki mają 
obniżane budżety jak np. MOK, ZDiSK   
Radny Marcin Stempniak podziękował za zgłoszenie takiego wniosku, 
priorytetowymi dla naszego samorządu obszarami powinny być edukacja                      
i wychowanie. Natomiast o wysokości kwoty dotacji będzie czas dyskutować. 
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że planowana jest w najbliższym czasie 
budowa gminnego żłobka. 
 

Komisja jednogłośnie podjęła wniosek aby w budżecie na 2020 rok znalazły się 
środki na dotacje dla żłobków i klubów malucha. 
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Przewodniczący Komisji przedstawił informację na temat realizacji bezpłatnych 
przejazdów komunikacją na liniach 194 i 195. 
Przewodniczący Komisji zwrócił się o zgłaszanie boisk sportowych i szkolnych, 
które należy zobaczyć (można przesłać e-mail). Na podstawie tych zgłoszeń 
opracowany zostanie zakres objazdu boisk, przeprowadzonego wspólnie z Komisją 
Oświaty. 
Radny Marcin Stempniak zgłosił boisko trawiaste w Szkole Podstawowej Nr 3         
w Leszczynach (przy budynku dawnego gimnazjum). 
Radny Waldemar Mitura zwrócił się o poszerzenie informacji, które otrzymano 
wcześnie dotyczących drużyn działających w klubach sportowych. 
Podjęto wniosek o poszerzenie otrzymanego opracowania tak aby: 
-  objąć informacją wszystkie kluby sportowe, które otrzymały dotację z budżetu 
gminy w 2019 roku, 
-   podać ilość drużyn zgłoszonych do rozgrywek organizowanych przez właściwy 
związek sportowy, 
-   podać ilość zawodników zgłoszonych do rozgrywek z podziałem na mieszkańców 
naszej gminy i spoza gminy. 
Przewodniczący poinformował, że na kolejne posiedzenie zaproszeni zostaną 
prowadzący schronisko Brata Alberta w Przegędzy. 
Radny Gabriel Breguła zgłosił problem z funkcjonowanie a właściwie 
niemożliwością  funkcjonowania przychodni w Przegędzy w przypadku braku prądu, 
gdzie ma miejsce całodobowy dyżur. 
Celina Cymorek Dyrektor OPS poinformowała o przekazanym sprawozdaniu           
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Dyrektor OPS omówiła również pomoc jaką skierowano i kieruje się do rodziny, która 
została poszkodowana w wyniku tragicznego wypadku w Bełku. 
Radny Michał Toman zwrócił się do Wydziału Spraw Społecznych o udostępnienie 
wyników ankiety dotyczących wolontariatu przeprowadzonej przez COP.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Protokołowała: 

Alina Kuśka              

 Przewodniczący Komisji 

                    Radny Marek Szczech 


