
Protokół Nr 18/2020 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej 

w dniu 20 października 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 17/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 1 września 2020 roku, został 
przyjęty 9 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”. 
 
Ad. 3 
Rafał Rożko Kierownik OPS przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na lata 2021-2023. 
 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych przedstawiła projekty uchwał  
w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-
Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku 
WND-RPSL.09.01.05-24-0029/20-003 „Reintegracja i integracja stanowi 
przyszłość naszego miasta - Program Aktywności Lokalnej” finansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Fundacją IMAGO 
dotyczącej wspólnej realizacji projektu, 

2) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-
Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku 
WND-RPSL.09.01.05-24-0037/20-002 „Lokalna Strategia Reintegracji” 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej 
z Fundacją IMAGO i Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło 
Rybnickie dotyczącej wspólnej realizacji projektu, 

3) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-
Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku 
WND-RPSL.09.02.05-24-01E0/20-002 „Powiatowy Program Asystencki” 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
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2014-2020 oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej 
z Fundacją IMAGO i Stowarzyszeniem "OLIGOS" dotyczącej wspólnej 
realizacji projektu. 
 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty uchwał. 
 
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad najbliższej sesji, uwag 
nie zgłoszono. 
 
Radny Marcin Stempniak zwrócił uwagę że w związku z rozwojem pandemii gro 
działań zostaje zawieszonych i projekty nie mogą być realizowane. Cieszy fakt, że na 
terenie gminy trzy kolejne projekty będą realizowane. 
Pełnomocnik ds. Społ. dodała, że aktualnie biegną trzy projekty i na bieżąco 
rozwiązują problemy związane z ich realizacją. Poinformowała o ujęciu w zmianach 
w budżecie, na wniosek dyrekcji szpitala w Rybniku, dofinansowania w wysokości    
50 tys. zł. na zakup sprzętu (stół kardiologiczny). 
Radny Michał Toman pytał kiedy wpłynął wniosek? Nie jest to zadanie własne 
gminy, czy inne gminy również przekazują taką pomoc? 
Pełnomocnik ds. Społ. poinformowała, że wniosek jest z sierpnia. 
Radna Izabela Rajca zwróciła uwagę, że Powiat składa się z 5 gmin – czy inne 
gminy również w to się włączają? Nie jest przeciwko takiemu finansowaniu ale skoro 
inni też z tego sprzętu korzystają to może też dofinansują w część.  
Pełnomocnik ds. Społ. stwierdziła, że pytanie o inne gminy jest pytaniem do 
dyrekcji szpitala. 
Przewodniczący Komisji zaproponował aby nieoficjalnie zwrócić się do dyrekcji 
szpitala z pytaniem o pomoc ze strony innych gmin Powiatu. 
 
Ad. 4 
Radny Gabriel Breguła zwrócił uwagę, że w mediach pojawiła się informacja ze 
zdjęciami  o przekazaniu karetki do szpitala w Rybniku, czy Przewodniczący Komisji 
został też zaproszony. 
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że nie był zaproszony ale nie czuje się  tym 
pokrzywdzony. 
Radny Marcin Stempniak wrócił do tematu dot. Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, jaka jest decyzja w tej sprawie? Przygotował i przesłał projekt uchwały 
w tej sprawie. Pytał czy w tym roku członkowie Komisji pracowali w pełnym składzie? 
Przewodniczący Komisji poinformował, że nie ma projektu dot. Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Pełnomocnik ds. Społ. przypomniała, że Komisja bezpośrednio podlega 
Burmistrzowi. Jeżeli chodzi o pracę to Komisja w tym roku pracowała w części 
zdalnie, w części stacjonarnie. 
Radny Marcin Stempniak zwrócił uwagę, że Komisja przegłosowała wniosek dot. 
zmniejszenie liczby członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Przewodniczący Komisji nie podjął tematu, nie wywiązał się w tym zakresie                
z  zapisów statutu Gminy. Stwierdził, że podtrzymuje swoje argumenty w tym 
temacie. Apeluje aby jeszcze raz pochylić się nad tematem zmniejszenia ilości 
członków Komisji albo ograniczyć diety. 
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że wniosek podjęty na Komisji został przekazany 
Przewodniczącemu Rady. Zwrócił uwagę, że sprawa była w niewłaściwej kolejności 
wyjaśniana – najpierw podjęto wniosek a dopiero potem wysłuchano wyjaśnień 
Przewodniczącego Gminnej Komisji. 



 3 

Michał Cichoń Dyrektor MOSiR przedstawił informację na temat działalności 
Ośrodka. 
Członkowie Komisji zapoznali się informacją dot. epidemii koronawirusa COVID-19    
w zakresie zachorowań mieszkańców gminy  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Protokołowała: 

Alina Kuśka                                       

                            Przewodniczący Komisji 

                   Radny Marek Szczech 


