
Protokół Nr 16/2020 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny 

 i Polityki Społecznej  

w dniu 23 czerwca 2020 roku 
 

Posiedzenie Komisji odbywało się w formie zdalnej, za pomocą aplikacji zoom. 
W czasie posiedzenia zalogowało się 10 członków Komisji (wg załączonej listy 
obecności).  
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Marek Szczech, który powitał 
wszystkich obecnych i przedstawił następujący porządek posiedzenie:. 
 
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 10 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 15/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 26 maja 2020 roku, został przyjęty  
jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Do projektów uchwał ujętych w porządku obrad najbliższej sesji uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 4 
Celina Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła informację 
dot. epidemii koronawirusa COVID-19 w zakresie zachorowań mieszkańców gminy 
oraz ograniczeniami w pracy Ośrodka w związku z kontaktami pracowników              
z osobami zarażonymi. 
Radny Gabriel Breguła poinformował o objęciu kwarantanna pensjonariuszy domu 
Św. Brata Alberta w Przegędzy. 
Dyrektor OPS dodała, że jest to informacja z dnia dzisiejszego. 
Michał Cichoń Dyrektor MOSiR przedstawił informację na temat działalności 
Ośrodka:  
- od soboty czynna jest kryta pływalnia,   
- dostępne są Orliki,   
- 4,5 lipca odbędzie się mecz szachowy 
- pozostałe plany dot. działalności wakacyjnej Ośrodka uzależnione są od rozwoju 
sytuacji związanej z pandemią.  
Nie planuje się otwarcie kąpieliska w Czerwionce. Zakończono remont budynku 
szatni w Palowicach. 
Radny Gabriel Breguła pytał o łączny koszt remontu szatni. 
Dyrektor MOSiR poinformował, że jest to kwota 100 tys. zł., z tego 20 tys. zł. 
pochodzi ze środków Rady Sołeckiej w Palowicach. 
Radny Marcin Stempniak pytał o liczbę osób korzystających z krytej pływalni. 
Dyrektor MOSiR poinformował, że obecnie jest to 80-90 osób, przed epidemia było 
to 250-300 osób. 
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Krystyna Jasiczek Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych zapoznała członków 
Komisji z informacją dot. funkcjonowania Wydziału. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku z wnioskami zgłoszonymi na 
poprzednim posiedzeniu Komisji dot. działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi uzyskał informację, że stosowne projekty zostaną skierowana na 
kolejną sesję Rady. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Protokołowała: 

Alina Kuśka                                       

                            Przewodniczący Komisji 

                   Radny Marek Szczech 


