
Protokół Nr 8/2019 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny 

 i Polityki Społecznej  

w dniu 25 czerwca 2019 roku 

 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście     
(wg załączonej listy obecności).  
Obrady prowadził w zastępstwie Przewodniczącego Komisji radny Stanisław 
Breza, który powitał wszystkich obecnych. 
Przewodniczący obradom Komisji 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. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 28 maja 2019 roku przyjęto bez 
uwag, 8 głosami „za”.              
 
Ad. 3 
Celina Cymorek Dyrektor OPS przedstawiła projekt uchwały w sprawie  
Dyrektor OPS przedstawiła projekty uchwał w sprawie: 

1) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 
Radny Stanisław Breza zwrócił się o informację dot. ilości osób 
korzystających z dodatku energetycznego. 

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

3) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci  i młodzieży na lata 2019 - 2023. 

 

Powyższe projekty zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie. 
 
Ad. 4 
Sprawy bieżące. 
Radny Stanisław Breza poinformował, że członkowie Komisji w ostatnim czasie 
dokonali objazdu boisk przy gminnych obiektach sportowych oraz basenu otwartego - 
informacja i dyskusja w tym temacie odbędzie się na kolejnym posiedzeniu. 
Radna Jolanta Szejka zwróciła uwagę na potrzebę utworzenia na terenie gminy 
domu dziennego pobytu dla osób starszych. 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała, że od 2 lat 
gmina przymierza się do takiego zadania, planuje się zaadaptować pomieszczenie 
dla osób starszych w ramach programu Senior + w Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy. 
Radny Stanisław Breza w kontekście przeprowadzonego objazdu obiektów 
sportowych pogratulował jakości remontu basenu otwartego, pytał do kiedy będzie 
zamknięta kryta pływalnia. 
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Michał Cichoń Dyrektor MOSiR poinformował, że kryta pływalnia zamknięta jest do 
końca sierpnia. W tym czasie prowadzone są tam prace remontowe – tj. remont 
pryszniców, budowa tężni solankowej. 
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę aby w przyszłych latach pomyśleć                
o dzieciach i wybudować  np. „pluskadełko”. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Protokołowała: 

Alina Kuśka              

wz. Przewodniczącego Komisji 

                    Radny Stanisław Breza 


