
Protokół Nr 14/2020 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny 

 i Polityki Społecznej  

w dniu 25 lutego 2020 roku 
 

 Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście     
(wg załączonej listy obecności).  
Obrady prowadziła w zastępstwie Przewodniczącego Komisji radna Jolanta 
Szejka, która powitała wszystkich obecnych, następnie przedstawiła 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 9 radnych. 
 

Ad. 2 
Protokół Nr 13/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 28 stycznia 2020 roku, został 
przyjęty  jednogłośnie – głosowało 9 radnych.  
 

Ad. 3 
Zapoznano się z projektami uchwał: 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zakup 
sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału 
chirurgii ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., którą przedstawiła 
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. SPS. 
Radny Michał Toman zwrócił uwagę czy w obecnej sytuacji stać gminę na 
takie wydatki. 
Radny Adam Karaszewski również zgłosił takie wątpliwości. 
Radny Waldemar Mitura stwierdził, że szpital w Knurowie jeszcze nigdy nie 
dostał pomocy ze strony gminy a wielu mieszkańców jest jego pacjentami. 
Radny Leszek Salamon dodał, że oddział chirurgii szpitala w Knurowie 
obsługuje naszą gminę i jako Komisja mająca w nazwie zdrowie powinni ten 
projekt uchwały zaopiniować pozytywnie. 
Członkowie Komisji zaopiniowali powyższy projekt uchwały pozytywnie         
5 głosami „za”, 2 „przeciw”. 
 

2) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania (Dz. 
Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 8998), którą przedstawiła Celina Cymorek 
Dyrektor OPS. 
Członkowie Komisji zaopiniowali powyższy projekt uchwały jednogłośnie 
pozytywnie 

 

Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad najbliższej sesji uwag 
nie zgłoszono. 
 



 2 

Ad. 4 
Celina Cymorek Dyrektor OPS poinformowała o działaniach podjętych w celu 
pomocy osobom poszkodowanym w wyniku pożarów familoków. 
 

W związku z tym, że utworzono wiele zbiórek mających pomóc pogorzelcom 
członkowie Komisji wyrazili zadowolenie, że Urząd poparł zbiórkę organizowaną 
przez Stowarzyszenie Luxtorpeda.  
Zwrócono się również z apelem aby pomoc rzeczowa  przekazywana była                 
w rzeczach nowych, nieużywanych i na podstawie potrzeb wskazywanych przez 
Ośrodek Pomocy, którego pracownicy na bieżąco kontaktują się z osobami 
poszkodowanymi.   
Radna Jolanta Szejka pytała o temat rehabilitacji dzieci, zgłaszany na poprzednim 
posiedzeniu Komisji. 
Dyrektor OPS poinformowała, że prowadzone są w tej sprawie rozmowy. 
Michał Cichoń Dyrektor MOSiR zapoznał się z informacją dotyczącą prowadzonych 
i planowanych działań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Poinformował              
o korzystaniu z kary dużej rodziny w obiektach MOSiR. 
 
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się wspólnie z Komisją Promocji, Kultury  
i Rozwoju na które zostanie zaproszona Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w celu 
omówienia działalności Urzędu oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-
Konsultacyjnego w Czerwionce-Leszczynach w 2019 roku. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Protokołowała: 

Alina Kuśka                                      Prowadząca obrady 

                    Radna Jolanta Szejka 


