
Protokół Nr 17/2020 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny 

 i Polityki Społecznej  

w dniu 1 września 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 i przedstawił następujący porządek posiedzenie:. 
 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie wniosku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej polegającej na 

zmniejszeniu diet członków GKRPA o 50%. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 16/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 23 czerwca 2020 roku, został 
przyjęty 9 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”. 
 
Ad. 3 
Kazimierz Żyła  Przewodniczący Gminnej Komisji Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi przedstawił genezę powstania Komisji oraz aktualny zakres 
działania. Na dziś nie ma na terenie gminy oprócz Komisji żadnej instytucji, która 
zajmowałaby się problemem alkoholowym. Komisja prowadzi całość postępowania, 
w innych miastach są punkty konsultacyjne, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki 
ambulatoryjne, u nas tym wszystkim zajmuje się Komisja. 
Radna Izabela Rajca poruszyła problem z osobami pijącymi i będącymi pod 
wpływem alkoholu na skwerze przy „żabie” w centrum Czerwionki. 
Przewodniczący GKPA wyjaśnił, że Komisja nie jest w stanie prowadzić innej 
działalności niż ta o której jest mowa w ustawie. W sytuacjach dot. zakłócania 
porządku publicznego powinna interweniować Policja i Straż Miejska. Jeżeli 
natomiast sporządzony zostanie wniosek dot. konkretnej osoby, który wpłynie do 
Komisji, to Komisja takie postępowanie będzie prowadzić. 
Radny Stanisław Breza pytał kto prowadzi Komisję w zakresie finansów. 
Przewodniczący GKPA poinformował, że dysponentem środków jest Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła informację dot. działalności 
komisja alkoholowych w sąsiednich gminach. 
Przewodniczący GKPA poinformował, że rocznie Komisja zajmuje się ok. 80-100 
sprawami, nie wszystkie sprawy kończą się w danym roku. Procedura trwa kilka 
miesięcy. 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na duży zakres pracy Komisji. Stwierdził, 
że próbując naprawiać można zepsuć coś co dobrze funkcjonuje. 
Przewodniczący GKPA dodał, że Komisja działa już 23 lata i jest bardzo dobrze 
oceniana przez Ministerstwo Zdrowia. 
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Radny Marcin Stempniak wyraził uznanie za działalność w tym obszarze, 
kwalifikacje i kompetencje. Nie widzi jednak argumentów przemawiających za tym 
aby Komisja działała w tak dużym składzie osobowym, między innymi w porównaniu 
z innymi miastami. Zwrócił uwagę, że rośnie problem uzależnień od narkotyków, na 
co należy zwrócić większą uwagę. 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że gdyby w gminie był utworzony punkt 
konsultacyjny to Komisja mogłaby liczyć np. 7 osób. Zapis o potrzebie utworzenia 
takiego punktu pojawia się corocznie w gminnym programie. Dodał, że kwestiami dot. 
narkomanii zajmują się specjalistyczne placówki lecznicze. 
 
Ad. 4 
Celina Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zapoznała członków 
Komisji z branżowym projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia                     
i mieszkaniach chronionych. 
Powyższy projekt zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie. 
 

Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad najbliższej sesji uwag 
nie zgłoszono. 
 
Ad. 5 
Dyrektor OPS przedstawiła informację dot. epidemii koronawirusa COVID-19            
w zakresie zachorowań mieszkańców gminy  oraz dot. działalności Ośrodka              
w okresie zasiłkowym 300+ i 500+. 
Michał Cichoń Dyrektor MOSiR przedstawił informację na temat działalności 
Ośrodka. 
Radny Gabriel Breguła poruszył zgłaszane przez mieszkańców problemy                 
z dostępem pacjentów do lekarza w niektórych ośrodkach zdrowia. 
Radny Leszek Salamon poinformował, że NZOZ Familia pracuje normalnie. Dodał, 
że dużym ułatwieniem w obecnej sytuacji jest wprowadzenie e-recept i zwolnień 
przesyłanych w formie elektronicznej. 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Protokołowała: 

Alina Kuśka                                       

                            Przewodniczący Komisji 

                   Radny Marek Szczech 


