
Protokół Nr 12/2019 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny 

 i Polityki Społecznej  

w dniu 10 grudnia 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. Sprawy bieżące. 
 

Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 8 radnych. 
 

Ad. 2 
Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 19 listopada 2019 roku, został 
przyjęty  jednogłośnie – głosowało 8 radnych.  
 

Ad. 3 
Celina Cymorek Dyrektora OPS przedstawiła projekty uchwał w sprawie:  

1) szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,  

2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok. 

Przewodniczący Komisji pytał o liczbę osób, które przewieziono do Izby 
Wytrzeźwień. 
Dyrektor OPS poinformowała, że takie dane są w Wydziale SPS. 
Radny Leszek Salamon zwrócił uwagę na dane zawarte w Programie – wartość 
sprzedanego alkoholu w gminie wynosi 36 mln. zł. 
Radny Michał Toman pytał czy jest potrzeba otwierania punktu konsultacyjnego      
w gminie. 
Dyrektor OPS poinformowała, że jest taka potrzeba, wiele osób korzysta z takiej 
pomocy, w tej chwili nie ma w gminie żadnej formy konsultacji. 
Patrycja Domżalska OPS dodała, że w miejscowościach gdzie nie ma ośrodka 
leczniczego zalecane jest utworzenie punktu konsultacyjnego. Zalecane jest również 
utworzenie punktu w miejscowościach powyżej 25 tys. mieszkańców.  
Radny Michał Toman pytał o sposób funkcjonowania takiego punktu. 
Dyrektor OPS poinformowała, że jest to uzależnione od potrzeb. Środki na 
działalność pochodzą z tzw. „funduszu korkowego”. 
Radny Marcin Stempniak zwrócił uwagę, że z otrzymanych danych wynika, że 
liczba rodzin dotkniętych problemem alkoholowym spada, czy w związku z tym 
zasadnym jest tworzenia nowego tworu, czy nie lepiej umiejscowić to w strukturach 
Ośrodka Pomocy. Zwrócił również uwagę na celowości funkcjonowania Gminnej 
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Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komisji w składzie 13 - 
osobowym. W Rybniku Komisja działa w składzie 9 osobowym i rozpatrywała 370 
spraw, u nas tych spraw było 87. Czy zasadne jest funkcjonowanie Komisji w takim 
składzie i formie? 
Dyrektor OPS wyjaśniła, że dane przedstawiają problem alkoholu wśród rodzin 
objętych pomocą Ośrodka. Nie zawsze rodziny gdzie jest problem alkoholu 
korzystają z Ośrodka, często są to rodziny dobrze sytuowane. Obserwując to co 
dzieje się w rodzinach, to należy iść w daleko idącą profilaktykę. Rodzina potrzebuje 
wsparcia, relacje uległy zaburzeniom a to przekłada się na problemy uzależnień. 
Przewodniczący Komisji pytał czy z tych środków można zatrudnić pracownika       
w Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Dyrektor OPS poinformowała, że można zatrudnić pracownika ale można też zlecić 
to na zewnątrz np. fundacji zajmującej się uzależnieniami. 
Radny Marcin Stempniak stwierdził, że też jest za tym aby stawiać na profilaktykę.    
Czy nie lepiej środki zamiast na działanie Komisji przeznaczyć na działania 
profilaktyczne? 
Aleksandra Chudzik Pełn. ds. Społecznych poinformowała, że w tym roku było 
bardzo dużo działań profilaktycznych, były to certyfikowane programy. 
Radny Marcin Stempniak zgłosił uwagi co do zasadności i racjonalności działania 
Gminnej Komisji w obecnym składzie. 
Dyrektor OPS wyjaśniła, że Komisja działa zgodnie z ustawą o wychowaniu              
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Powołana jest Zarządzeniem 
Burmistrza, jest w strukturze Ośrodka jedynie pod względem technicznym. 
Wynagrodzenia członków Komisji określone są na podstawie omawianego 
Programu. 
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że skład Komisji jest w gestii Burmistrza, są 
to osoby z odpowiednim wykształceniem, fachowcy. Komisja działa od wielu lat           
i nigdy nie było zastrzeżeń do jej pracy. 
Radny Michał Toman stwierdził, że nie neguje się efektów działania Komisji ale 
budzą one pewne wątpliwości. Zaproponował przeprowadzenie kontroli na przykład 
przez Komisję Rewizyjną. 
Radny Stanisław Breza pytał w związku z tym, że dochód z tytułu koncesji to jest 
ok. 800 tys. zł., kto określa ile procent środków idzie na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi, a ile na narkomanię?  
Dyrektor OPS poinformowała, że w Programie musi być rozbicie natomiast zwykle 
tak jest, że narkomani często towarzyszy alkoholizm – uzależnienie od środków 
psychoaktywnych – w tym się zawiera wszystko. 
Radny Stanisław Breza pytał czy są działania profilaktyczne w szkołach. 
Dyrektor OPS poinformowała, że w szkołach jest dużo działań, organizowane są 
akcje, szkolenia itp. 
Radny Michał Toman pytał o kontrole  w sklepach dot. sprzedaży alkoholu 
nieletnim. 
Dyrektor OPS poinformowała, że w Gminnej Komisji jest grupa, która kontroluje 
sklepy. 
Pełn. ds. Społecznych poinformowała, że przeprowadzono również szkolenie 
sprzedawców w tym zakresie, w którym wzięło udział 5 osób.  
Radny Marcin Stempniak zwrócił uwagę, że kompetencją Rady jest uchwalenie 
Gminnego Programu, który określa wysokość uposażenia dla członków Komisji, 
dlatego wskazał tu możliwość uzyskania oszczędności w tym zakresie. 
 

Członkowie Komisji powyższy projekt zaopiniowali pozytywnie 5 głosami „za”,           
3 „wstrzymującymi”. 
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Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji uwag 
nie zgłoszono 
 

 

Ad. 4 
Michał Cichoń Dyrektor MOSiR przedstawił informację dot. organizacji turnieju 
skatowego. Przedstawił ofertę ośrodka dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe. 
Przewodniczący Komisji pytał o boisko w Książenicach. 
Dyrektor MOSiR poinformował, że trwają działania związane z wykupem                    
i przejęciem terenu. Po przejęciu potrzebne będą środki na utrzymanie obiektu. 
Radny Bogdan Knopik zgłosił potrzebę zakupu kontenera na szatnie na boisku      
w Dębieńsku. Boisko w Dębieńsku jest ze sztuczną nawierzchnią, w okresie 
zimowym wykorzystywane jest do treningów przez wszystkie kluby, dlatego 
potrzebne są dodatkowe pomieszczenia, szczególnie w okresie zimowym. 
Dyrektor MOSiR zwrócił uwagę, że obecnie priorytetem jest wykonanie oświetlenia. 
Radny Bogdan Knopik poinformował, że w przyszłym roku klub sportowy LKS Dąb 
Dębieńsko obchodzić będzie 70-lecie istnienia, zwrócił się do Komisji o zgłoszenie    
w 2020 roku Klubu do wyróżnienia „Karolinka” .  
 
Wniosek: 
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o wystąpienie w roku przyszłym              
o przyznanie wyróżnienia Karolinka dla LKS Dąb Dębieńsko w związku               
z 70-leciem istnienia klubu. 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                    Przewodniczący Komisji 

                    Radny Marek Szczech 


