
Protokół Nr 6/2019 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny 

 i Polityki Społecznej  

w dniu 24 kwietnia 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. Omówienie bieżącej działalności Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta                 

w Przegędzy. 
5. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 26 marca 2019 roku przyjęto bez 
uwag, 9 głosami „za”, 1 „wstrzymujący”.              
 
Ad. 4 
Ewa Koziel Prezes Schroniska Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta        
w Przegędzy poinformowała, że Schronisko działa od 1993 roku, jest przeznaczone 
dla mężczyzn od 18 do 80 lat, może pomóc 80 osobom. Obecnie w Schronisku 
przebywa 70 osób. Pomagają całościowo nie tyko nocleg i wyżywienie, ale 
zapewniają również pomoc psychologiczną, medyczną, duszpasterską, terapie 
uzależnień. Szukają pracy, pomagają w kontaktach z rodziną. Pomagają wychodzić    
z bezdomności co jest procesem trudnym i długotrwałym. Z Gminą mają umowę na 
30-40 osób. Dodała, że budynek Schroniska jest stary nie spełnia obecnych 
standardów, jeżeli go nie rozbudują i nie zmodernizują to będą zmuszeni ograniczyć 
działalność. 
Zbigniew Spleśniały Kierownika Schroniska Towarzystwa Pomocy                   
im. Św. Brata Alberta w Przegędzy omówił bieżącą działalność Schroniska. 
Obecnie na umowę o prace zatrudnionych jest 8 osób – kierownik, zastępca,             
5 opiekunów i pracownik biurowy, są to osoby niezbędne aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie Schroniska. Misja prowadzenia Schroniska ma na celu pomoc, 
starają się aby ta pomoc była kompleksowa, od zapewnienia wyżywienia, 
zakwaterowania przez pomoc terapeutyczną, pomoc w znalezieniu pracy, 
znalezieniu mieszkania. Organizują wyjazdy do kina, teatru, kiermasze. Osoby 
przebywające w Schronisku przygotowują posiłki, dbają o porządek, mają możliwość 
rozwijania swoich pasji i talentów artystycznych. Nie prowadzą przechowali ale 
starają się zadbać o osobę kompleksowo. Największy efekt pomocy obserwuje się    
u osób do 35 roku życia, którzy prędko usamodzielniają się i opuszczają Schronisko. 
Problem jest z osobami młodymi 18 – 30 lat, są to osoby głównie mające problem      
z narkotykami, to wymaga specjalistycznej kadry terapeutycznej. Jeżeli chodzi               
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o kwestie finansowe to wyzwaniem jest rozbudowa budynku, która jest konieczna 
aby spełniać obowiązujące standardy. Planowany koszt to 1,6 mln. zł., z tego 45% 
środków mogą pozyskać. Jeżeli chodzi o środki otrzymywane na osobę za pobyt       
w Schronisku to z Czerwionki-Leszczyn jest to 535 zł. na osobę na miesiąc,                
z Rybnika 760 zł, z gmin: Wyry, Łaziska, Orzesze – 840 zł. Kwoty te wynikają             
z konkursów. Zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia kwoty 
dotacji przekazywanej przez gminę. 
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydziału SPS poinformowała, że kwoty 
przedstawiane do konkursu wynikają z zapisów budżetu. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że warto się zastanowić czy nie zwiększyć        
w budżecie kwot na ten cel. 
Radny Stanisław Breza pytał czy przekazywana dotacja jest stała, czy uzależniona 
jest od ilości osób i czy wszystkie osoby są bez dochodów. 
Kierownik Schroniska wyjaśnił, że 80-90 osób to jest ilość maksymalna jaką mogą 
przyjąć, w okresie letnim jest mniej osób korzystających ale dalej muszą tą ilość 
łóżek zabezpieczać, koszty stałe są niezmienne. Z osób mieszkających w Schronisku 
jest kilka posiadających rentę. 
Radny Stanisław Breza pytał o stan prawny obiektu. 
Prezes Schroniska poinformowała, że obiekt jest własnością Skarbu Państwa – 
złożyli wniosek o przekształcenie własnościowe. 
Radny Marcin Stempniak podziękował i złożył wyrazy uznania za wkład pracy na 
rzecz osób potrzebujących. Praca jest bardzo ciężka, sam tam pracował przed laty.  
W tym czasie podejmowali różne inicjatywy np. otrzymywali z marketów żywność       
z krótkim terminie ważności, prowadzili akcje zbiórki żywności we współpracy ze 
Śląskim Bankiem Żywności - czy dalej tego typu akcje są realizowane? 
Kierownik Schroniska poinformował, że prowadzą takie akcje ale muszą mieć 
samochód-chłodnie do transportu żywności, są to dodatkowe koszty. Większe są  
dzisiaj wymogi co do takich działań. 
Radny Józef Szczekała pytał czy prowadzą nadal działalność hodowlaną.  
Kierownik Schroniska poinformował, że przepisy już na to nie pozwalają. 
Pomieszczenia zagospodarowano na pracownię artystyczną. 
Przewodniczący Komisji podziękował za prowadzoną działalność na rzecz osób 
bezdomnych i potrzebujących. 
 
Ad. 3 
Celina Cymorek Dyrektor OPS przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023. 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Dyrektor OPS przedstawiła opracowanie: „Ocena zasobów pomocy społecznej na 
rok 2018 dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. opracowanie. 
 
Ad. 5 
Sprawy bieżące. 
Radny Michał Tomana omówił kwestie związane z propozycją powołania, na chwilę 
obecną, jednorazowo, młodzieżowej rady lub forum młodzieży. 
Temat będzie kontynuowany. 
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Barbara Fojcik MOSiR przedstawiła informację na temat imprez organizowanych 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach, które już się 
odbyły oraz tych planowanych w najbliższym czasie. 
Radny Michał Toman prosił o przedstawienie na kolejnym posiedzeniu komisji 
informacji na temat szczegółowych celów i budżetów planowanych imprez. 
Przewodniczący Komisji poinformował o otrzymanej informacji dot. liczby drużyn 
oraz zawodników (mieszkańców gminy) zgłoszonych prze kluby do rozgrywek.  
Ustalono, że członkowie Komisji dokonają objazdu boisk w dwóch turach: 
I objazd gminnych obiektów sportowych, 
II objazd boisk przyszkolnych (SP3, SP7, SP8, SP Przegędza, SP Szczejkowice) 
Radny Gabriel Breguła poinformował, że w zgłaszanej sprawie dot. zasilania 
budynku przychodni w Przegędzy otrzymał odpowiedź, że potrzebne są środki na 
wykonania awaryjnego zasilania budynku. 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych  poinformowała że temat był 
omawiany i decyzja Burmistrza była taka, że Dyrektor ZGM ma to zadanie wykonać  
 
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o przekazanie środków na projekt            
i wykonanie awaryjnego zasilania budynku przychodni w Przegędzy, gdzie ma 
miejsce całodobowy dyżur. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Protokołowała: 

Alina Kuśka              

 Przewodniczący Komisji 

                    Radny Marek Szczech 


