
Protokół Nr 11/2019 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny 

 i Polityki Społecznej  

w dniu 19 listopada 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 protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Omówienie projektu budżetu na 2020 rok. 
5. Sprawy bieżące. 
 

Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 10 radnych. 
 

Ad. 2 
Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 15 października 2019 roku, po 
uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez radnego Michała Tomana, został przyjęty  
jednogłośnie.  
 

Ad. 3 
1. Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. SPS przedstawiła projekt uchwały            

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 
 

W dniach od 4 listopada do 18 listopada 2019 roku trwały konsultacje ww. projektu, 
we wskazanym okresie 2 podmioty złożyły propozycje zmian: 
 

Stowarzyszenie Luxtorpeda z Czerwionki-Leszczyn 
1. „W związku z umieszczeniem w rozdziale 4 zapisu o pozafinansowym 

wsparciu organizacji w zakresie informowaniu o kompanii 1% uważamy, że 
przeprowadzenie kampanii możliwe jest w ramach samego urzędu. Na 
spotkaniach wspominaliśmy o prostej metodzie wyprodukowania banerów        
i umieszczenia ich na stelażach, na których są m.in. reklamy CKE. Koszt taki 
nie jest wielki a banery mogą być wielokrotnego użytku. Ponadto w gminie nie 
ma zbyt wielu organizacji ze statusem OPP więc jest niewielka szansa, że 
będą posiadały zasoby (kadrowe, czasowe) na przeprowadzenie takiej 
kampanii dla reszty organizacji. W interesie gminy jest również by jak 
największa ilość środków pozostała na naszym terenie. W związku z tym 
proponujemy by taką kampanię przeprowadził UGiM. Podobną praktykę 
stosuje np. miasto Mysłowice rokrocznie wieszając bilbordy z hasłem „Zostaw 
1% w Mysłowicach.” 

 

Przedstawiona uwaga Stowarzyszenia Luxtorpeda odnosi się do technicznego 
przeprowadzenia samej kampanii 1% na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny. Zgodnie z założeniami zaplanowano przeprowadzenie takiej Kampanii 
jako zlecenie realizacji zadania publicznego w formie konkursu ofert z równoczesnym 
zabezpieczeniem środków na ten cel. 
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2. „Uważamy, że należy wykreślić zapis o wzmacnianiu Centrum Wolontariatu, 
ponieważ formalnie taki twór nie istnieje na terenie gminy. Jedyną stałą, 
regularną współpracę z wolontariuszami prowadzi obecnie nasze 
Stowarzyszenie. Nie ma ono jednak żadnej umocowanie formalnego jako 
Centrum Wolontariatu. Grupa ta prowadzona jest przez wprowadzanie 
standardów LCW ale nie może ona być tak nazywana. W związku z tym 
proponujemy zmienić zapis na „Wspieranie aktywności społecznej                     
i obywatelskiej wśród ludzi młodych poprzez wzmacnianie i rozwój grup 
wolontariatu.” 

 

W odniesieniu do uwagi Stowarzyszenia Luxtorpeda zauważyć należy, że zapis 
„Centrum Wolontariatu” rozumiany jest jako zapis umowny. Podobnie jak zapis 
„Centrum Organizacji Pozarządowych”, który też nie posiada umocowań formalnych. 
Pod tym pojęciem założono stworzenie bazy wolontariuszy z terenu naszej Gminy, 
zdiagnozowanie potrzeb organizacji na korzystanie ze świadczeń usług 
wolontarystycznych oraz zdiagnozowanie potrzeb i organizowanie (w miarę 
możliwości) szkoleń specjalistycznych dla poszczególnych wolontariuszy.   
 
Stowarzyszenie Aktywni Społecznie ASy z Czerwionki-Leszczyn 

„Proponuje się zwiększenie planowanej  kwoty, zapisanej w projekcie 
programu w wysokości - 60 000,00 zł (przewidzianą na realizowanie inicjatyw 
lokalnych zgodnie z art. 19 b ustawy) do kwoty min. 100 000,00 zł. 

 

Przedstawiona uwaga Stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy jest niezasadna        
w odniesieniu do Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2020 rok, ponieważ konkurs na inicjatywy lokalne 
do realizacji w 2020 roku został rozstrzygnięty 4 listopada br. i kwota 60 000 zł 
została rozdysponowana. Nie przewiduje się kolejnej edycji konkursu inicjatyw 
lokalnych w 2020 roku. 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny podjął decyzję, że projekt uchwały 
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny   
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2020 rok przedłożony zostanie Radzie Miejskiej                     
w Czerwionce-Leszczynach w niezmienionym brzmieniu, po uzupełnieniu informacji 
o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji. 
 

Członkowie Komisji powyższy projekt zaopiniowali pozytywnie. 
 

2. Beata Augustyn Z-ca Dyrektora OPS przedstawiła projekty uchwał               
w sprawie:  

 

1) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia, 

2) przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do realizacji Programu 
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 
realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych, 

3) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-
Leszczyny do realizacji projektu nr WND-RPSL.09.02.02-24-01H8/19-002 
pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach - utworzenie Centrum Usług 
Społecznych" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz wyrażenia zgody na 



 3 

zawarcie porozumienia z Fundacją IMAGO dotyczącego wspólnej realizacji 
projektu. 

 

Członkowie Komisji powyższe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
 

Ad. 4 
Michał Cichoń Dyrektor MOSiR przedstawił informację dot. projektu budżetu na 
2020 rok. 
Radny Gabriel Breguła pytał czego dotyczy wydatek 80 tys. zł. w dziale 926. 
Dyrektor MOSiR poinformował, że są to środki na modernizację obiektu                   
w Palowicach. 
Przewodniczący Komisji pytał czy projekt budżetu jest zadawalający? 

Dyrektor MOSiR stwierdził, że czas pokaże.  
 

Ad. 5 
Naczelnik Wydz. SPS przedstawiła informację dot. przebiegu wyboru zadań              
w ramach inicjatywy lokalnej realizowanych w 2020 roku. 
Radny Michał Toman poinformował o realizacji projektu dot. tworzenia biblioteczek 
plenerowych – niestety docierają informacje, że biblioteczki i książki są niszczone. 
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę, że na osiedlu w Leszczynach jest problem 
piesków, dzięki inicjatywie lokalnej powstanie miejsce gdzie te pieski będzie można 
wyprowadzać. 
Przewodniczący w związku z tym, że wskazuje się tu na konieczność zgodności 
zgłaszanych zadań ze strategią rozwoju gminy – pytał czy plac zabaw                       
w Książenicach jest mniej zgodny ze strategią niż wybieg dla psów w Leszczynach. 
Radny Michał Toman stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem jest budżet 
obywatelski, gdzie głosują sami mieszkańcy. 
Radny Gabriel Breguła przedstawił informacjami o problemach z dzikami na ulicy 
Leszczyńskiej w Przegędzy. Dziki podchodzą coraz bliżej domów i dokonują 
zniszczeń dróg i terenów przyległych. 
Radny Leszek Salamon poinformował, że w Przegędzy jest łowczy i należy to 
zgłosić. Obecnie zmieniły się przepisy i nie można dokonywać odstrzałów                 
w odległości 150 m od zabudowań, było 100 m. Dodał, że w Rybniku zatrudniono 
firmę zewnętrzną, która dokonuje odstrzałów na terenach zabudowanych. 
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że dziki przemieszczają się i gdy jedne się 
odstrzeli, czy odstraszy to przyjdą następne. Rozwiązaniem są ogrodzenia                  
i zamontowane pastuchy. 
Radna Jolanta Szejka poinformowała o akcji „Szlachetna Paczka” – zbiórka na ten 
cel odbędzie się na najbliższej sesji. 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                    Przewodniczący Komisji 

                    Radny Marek Szczech 


