
Protokół Nr 13/2020 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny 

 i Polityki Społecznej  

w dniu 28 stycznia 2020 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 12/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 10 grudnia 2019 roku, został 
przyjęty  jednogłośnie – głosowało 8 radnych.  
 
Ad. 3 
Aleksandra Chudzik Pełn. ds. Społecznych poinformowała o projekcie uchwały     
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z  przeznaczeniem 
na wydatki związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych, który zostanie 
skierowany z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji. 
 
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad najbliższej sesji uwag 
nie zgłoszono. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji zapoznał z pismem – prośbą mieszkanki gminy w zakresie 
rozwiązania problemu dot. rehabilitacji dzieci w wieku szkolnym. 
 
Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała, że do tej pory obowiązywało 
porozumienie z Miastem Rybnik z 1997 roku w zakresie finansowania rehabilitacji 
dzieci. Obecnie usługi te dla naszych mieszkańców nie są realizowane w Rybniku. 
Możliwe są dwa sposoby rozwiązania sprawy; albo w ramach Gminnego Programu 
Zdrowotnego ogłoszony zostanie konkurs na realizację tych zadań, albo Gmina 
udzieli pomocy finansowej i podpisze porozumienie w tym zakresie z Miastem 
Rybnik. 
Celina Cymorek Dyrektor OPS poinformowała, że od początku roku robią wszystko 
aby temat uporządkować, konieczne jest opracowanie procedury finansowania przez 
gminę rehabilitacji dzieci. 
Radny Waldemar Mitura pytał jak można doraźnie pomóc w konkretnej sprawie 
zgłaszanej w piśmie. 
Dyrektor OPS poinformowała, że dzieci przedszkolne mają zapewnioną rehabilitację 
w przedszkolu, natomiast problem jest z dziećmi starszymi. Jest informacja, że taka 
rehabilitacja jest dostępna w Zespole Szkół Specjalnych w Leszczynach. 
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Radny Waldemar Mitura – rodzice otrzymali informację, że dziecko nie jest uczniem 
szkoły i nie może skorzystać z rehabilitacji. 
Dyrektor OPS poinformowała, że jest to powiatowa placówka a niepełnosprawność 
jest zadaniem Powiatu. Placówka jest dostępna dla wszystkich dzieci. Zwróciła 
uwagę, że nie jest to zadanie OPS. 
Radny Waldemar Mitura pytał o możliwość przyznani rodzinie zasiłku celowego       
w związku z ponoszonymi obecnie kosztami rehabilitacji dziecka. 
Dyrektor OPS poinformowała, że konieczne jest przeprowadzenie procedury            
tj. wywiad środowiskowy, analiza budżetu itp. 
 

Po dalszej dyskusji ustalono, że w tym konkretnym przypadku w miarę możliwości 
zostanie udzielona doraźna pomoc i wsparcie przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 
informację w tej sprawie przekaże Przewodniczący Komisji.  
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o rozpoczęcie działań mających na celu 
opracowanie ogólnej procedury finansowania przez gminę rehabilitacji dzieci. 
Ustalono również, że na kolejne posiedzenie Komisji zaproszona zostanie Dyrektor 
Zespołu Szkół Specjalnych w Leszczynach, w celu przedstawienia informacji w jakim 
zakresie zajęcia rehabilitacyjne realizowane w tej placówce są dostępne dla dzieci 
niebędących uczniami szkoły. 
 

Przewodniczący Komisji odczytał podziękowania pracowników NZOZ „TRIMED”      
i Poradni Stomatologicznej za wymianę części okien w budynku przychodni              
w Przegędzy. 
Przewodniczący Komisji przedstawił prośbę Burmistrza Gminy i Miasta                    
o wyznaczenie po przedstawiciel Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do prac 
w Zespole ds. Stypendiów Sportowych. 
Komisja do prac w Zespole ds. stypendiów sportowych zgłosiła radnego Marka 
Szczecha. 
 

Przewodniczący Komisji przedstawił informację dyrektora MOSiR-u dot. 
prowadzonych i planowanych działań. 
Dyrektor OPS przedstawiła informację dot. realizowanych przez Ośrodek projektów. 
Jan Grzegorzyca Wydział SPS omówił przeprowadzony konkurs dotacyjny              
w zakresie rozwoju sportu – środki na realizację zadań to kwota 380 tys. zł. 
natomiast środki na realizację zgłoszonych wniosków to kwota 868 tys. zł.  14 klubów 
otrzymało dotację. 
Radny Michał Toman zgłosił uwagi do przeprowadzonego konkursu dotyczące 
miedzy innymi: potrzeby ujednolicenia niektórych kwot zgłaszanych w konkursie, 
wątpliwości co do celowości używania punktacji która nie jest brana pod uwagę. 
Zgłaszał również uwagi co do zapisów wskazujących, że klub utrzymuje się w całości 
z dotacji nie pozyskując sponsorów. 
Radny Artur Sola zwrócił uwagę, że kluby sportowe to w większości stowarzyszenia 
które powinny utrzymywać się same, dotacja z gminy powinna być dodatkiem, tym 
bardziej, ze korzystają z obiektów gminnych.  
Radny Marcin Stempniak zwrócił uwagę na fakt, że w gminie jest dużo klubów 
sportowych – może lepszym rozwiązaniem byłoby ich połączenie. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                    Przewodniczący Komisji 

                    Radny Marek Szczech 


