
Protokół Nr 15/2020 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny 

 i Polityki Społecznej  

w dniu 26 maja 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. 
 

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 14/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 25 lutego 2020 roku, został 
przyjęty  8 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi”.  
 

Ad. 3 
Do projektów uchwał ujętych w porządku obrad najbliższej sesji uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 4 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych zapoznała członków Komisji         
z informacją dot. epidemii koronawirusa COVID-19, w szczególności w zakresie 
zachorowań mieszkańców gminy. 
Przewodniczący Komisji pytał o współpracę z SANEPiD-em. 
Pełnomocnik ds. Społ. poinformowała, że bardzo dobrze układa się współpraca:  
Ośrodek Pomocy Społecznej – Wydział Zarządzania Kryzysowego – Straż Miejska, 
natomiast najtrudniej współpracuje się z SANEPiD-em. 
Radny Stanisław Breza pytał czy chorzy przebywają w szpitalu? 
Pełnomocnik ds. Społ. poinformowała, że większość chorych przebywa w domach, 
jedynie 3-4 osoby są w szpitalach. 
Radny Gabriel Breguła pytał czy osoby przebywające na kwarantannie zgłaszają 
potrzebę skorzystania z pomocy. 
Pełnomocnik ds. Społ. poinformowała, że 23 osoby skorzystały z pomocy Straży 
Miejskiej w zakresie dowozu zakupów. 
Przewodniczący Komisji pytał o temat rehabilitacji dzieci, czy przygotowuje się 
uchwałę? 
Pełnomocnik ds. Społ. poinformowała, że w chwili obecnej wszystkie zajęcia są 
odwołane. W zgłaszanym przypadku Dyrektor OPS zaproponował zasiłek specjalny 
ale nie skorzystano z tego. Temat będzie przygotowany.  
Przewodniczący Komisji zwrócił się o przesłanie do zapoznania radnym 
sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 
Michał Cichoń Dyrektor MOSiR przedstawił informację dot. prowadzonych działań, 
szczególnie związanych z dostosowaniem obiektów sportowych pozwalającym na ich 
działalności zgodnie z obecnymi wymogami sanitarnymi, związanymi                          
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z przeciwdziałaniem COVID-19 – otwarte zostały „Orliki”, prowadzone są 
przygotowania umożliwiające otwarcie krytej pływalni. 
Radny Stanisław Breza zgłosił problemy dot. ogrodzenia boiska w Stanowicach       
w związku z budującą się w sąsiedztwie fabryką. Poinformował, że w przyszłym roku 
LKS Stanowice obchodzi 70-lecie istnienie. 
Dyrektor MOSiR wyjaśnił, że na bieżąco monitorują prace w sąsiedztwie siedziby 
klubu w Stanowicach, istniejący płot nikomu nie przeszkadza a inwestor deklarował 
pomoc dla klubu. 
Radna Izabela Rajca poruszyła sprawę sprzedaży terenu toru motocrossowego       
w Czerwionce.  
Pełnomocnik ds. Społ. podziękowała za pytanie w tej sprawie, bo będzie ją można 
teraz wyjaśnić. Powiedziała, że nikt nie poinformował Gminy, że ten teren jest do 
sprzedaży. W mediach pojawiła się nagonka za to na Gminę, która nie miała z tym 
nic wspólnego.  
Radny Marcin Stempniak ponownie poruszył  sprawę funkcjonowania Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. ilości członków i ich 
wynagrodzenia. Zawnioskował o obniżenie wynagrodzenia i zmniejszenie ilości 
członków. 
Członkowie Komisji jednogłośnie podjęli następujące wnioski: 

1) o zmianę uchwały Rady Miejskiej polegającą na zmniejszeniu diet 
członków Komisji o 50%, 

2) o wystąpienie do Burmistrza o zmianę Zarządzenia  dot. ilości członków 
Komisji, polegającą na ograniczeniu obecnej ilości. 

 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Protokołowała: 

Alina Kuśka                                       

                            Przewodniczący Komisji 

                    Radny Marek Szczech 


