
Protokół Nr 19/2020 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej 

w dniu 8 grudnia 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 18/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 20 października 2020 roku, został 
przyjęty 9 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”. 
 
Ad. 3 
Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie: 

1) 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 – 
przedstawiła Celina Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 

2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok – przedstawiła Celina Cymorek 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Radny Marcin Stempniak zwrócił uwagę, że proponowane i przyjęte przez 
Komisję zmiany dot. zmniejszenia stawek wynagrodzeń członków               
w przedstawionym projekcie nie zostały wprowadzone. Stwierdził, że nie 
przekonały go argumenty przedstawione przez Przewodniczącego Gminnej 
Komisji Alkoholowej, że ta nasza Komisji składająca się z 13 członków; nie 
ma drugiej takiej gminy, gdzie byłaby tak liczna komisja; wykonuje więcej 
pracy. Jest skala porównawcza w stosunku do innych samorządów np.       
w Wodzisławiu wydaje się na działanie takiej komisji ok. 38 tys. zł., u nas 
jest to 100 tys. zł. Część tych środków można by zagospodarować na 
wdrożenie programów profilaktycznych dla dzieci z rodzin osób 
uzależnionych od alkoholu. Tym bardziej, że w tym roku z uwagi na 
pandemię członkowie Komisji pracowali zdecydowanie mniej, w przyszłym 
roku być może będzie tak samo. Podtrzymuje wniosek o zmieszenie 
wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Alkoholowej oraz wniosek do 
Burmistrza o zmianę Zarządzenia dot. ilości członków Komisji. 
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Aleksandra Chudzik Pełn. ds. Społecznych poinformowała, że zmiany 
nastąpiły, wprowadzono uzależnienie wypłaty diet członków Komisji, od 
obecności na dyżurach w danym miesiącu, minimum muszą to być              
4 dyżury. Pan Burmistrz analizuje skład Komisji i zmiana Zarządzenia na 
pewno nastąpi. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie przekonały go argumenty 
przedstawione przez radnego Stempniaka, nie można porównywać 
realizowania różnych zadań, które wykonują gminne komisje, każdy ma 
swoje zdanie. Głosowanie nad tym projektem uchwały zamknie temat, nie 
uważa aby było konieczne głosowanie kolejnych wniosków. 
Radny Marcin Stempniak zwrócił uwagę, że wniosek kilka miesięcy temu 
został podjęty jednogłośnie przez Komisję. Dzisiaj wnioskuje jeszcze raz     
o jego przegłosowanie z tego względu, że tamten wniosek nie był 
procedowany, nie był uwzględniony przy projekcie uchwały. Dlatego dzisiaj 
zgłasza wniosek formalny w tym zakresie. Proponowane zapisy nie 
wskazują na ograniczenie wynagrodzenia, jeżeli członek komisji będzie 
uczestniczył w spotkaniach, wysokość diety nie ulegnie zmniejszeniu, co 
nie zmienia sytuacji rzeczywistej, że gmina będzie przeznaczała mniejsze 
środki na ten cel. 
Radny Michał Toman prosił o wytłumaczenie co powinno dziać się            
z wnioskiem przegłosowanym przez Komisję. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że wniosek zostaje skierowany 
dalej. Stwierdził, że jego błędem było przegłosowanie wniosku na Komisji, 
zgłoszonego i omówionego przez radnego Stempniaka. Po analizie i po 
konsultacji z Przewodniczącym Gminnej Komisji, który na kolejnej Komisji 
wyjaśnił jakie są różnice między naszą Komisja a innymi komisjami             
w innych gminach. Dlatego zgłosił wniosek formalny aby głosować 
wysokość diet w takiej wysokości, jak w projekcie uchwały. W chwili  
obecnej są dwa wnioski. 
Radny Marcin Stempniak stwierdził, że nie podoba mu sie tryb 
procedowania i bagatelizowanie sytuacji, był poddany wniosek pod 
głosowanie. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że radni zostali wprowadzenia w błąd 
informacjami, że inne komisje alkoholowe robią to samo a biorą mniejsze 
pieniądze. Taka jest jego opinia uważa, że jeżeli coś działa dobrze, to nie 
należy tego psuć.  
Radny Marcin Stempniak zwrócił uwagę, że nie wie dlaczego 
Przewodniczący uważa, że źle zrobił głosując wniosek - jeżeli wniosek jest 
zgłoszony, to powinien być głosowany. 
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że najpierw należało wysłuchać stron    
a potem głosować wniosek - dlatego uważa, że źle zrobił głosując wniosek 
nie dając możliwości wypowiedzenia się osobom zainteresowanym. 
Radny Marcin Stempniak zwrócił uwagę, że Gminna Komisja jako strona 
zainteresowana nie będzie negocjować z Radą, która uchwala Program       
i wysokość diet, swoje wynagrodzenie. 
Przewodniczący Komisji - nie chodzi o negocjowanie ale o zakres 
czynności, radni nie znali jaki zakres czynności Gminna Komisja realizuje. 
Radny Marcin Stempniak dodał, że kilkakrotnie przedstawi w tym zakresie 
dane i prosi aby nie sugerować, że wprowadził kogoś w błąd, bo posiłkował 
się danymi z ościennych gmin. 
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę, że wyjaśniania 
Przewodniczącego Gminnej Komisji zmieniły spojrzenia na tą sprawę, 
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doszli do innych wniosków. Dodał, że ma duży szacunek do tego co 
Komisja robi. 
Radny Artur Sola zabrał głos jako osoba spoza Komisji  - zwrócił uwagę, 
że teraz jest kompleksowy projekt uchwały, głosowanie nad nim na sesji 
będzie tożsame z przegłosowaniem wniosku dot. wysokości diet. 
Radny Stanisław Breza zgodził się z tym, że głosowanie nad Programem 
będzie obejmowało głosowanie nad wniosek. Dodał, że jeżeli Burmistrz 
podejmie decyzje o zmianie składu Komisji, to przełoży sie to na 
oszczędności. 
Radny Michał Toman zgodził się z tym, że jeżeli Burmistrz zmieni ilość 
członków Komisji to będą oszczędności. Kluczowym jest tu słowo „jeżeli” - 
to jest wszystko na etapie zapowiedzi. 
Pełnomocnik ds. Społ. poinformowała, że Burmistrz analizuje sprawę. 
Radna Jolanta Szejka zgodziła się z radnym Brezą, ale w dalszym ciągu 
czekają, czy będzie zmiana w składzie. Dzisiaj powinni pozytywnie 
przegłosować Program. 
Radny Marcin Stempniak - też jest za przegłosowaniem Programu; 
oczywiście Program przeczytał i ze wszystkim sie zgadza, poza tym co 
dotyczy wynagrodzeń. Dokładnie rok temu, ten sam temat podejmowano. 

 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmieszenie o 50% 
wysokości diet dla członków Gminnej Komisji, wniosek głosami 3 „za”,        
5 „przeciw”, 2 „wstrzymującym” nie został przyjęty. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 5 głosach „za”, 
2 „przeciw”3 „wstrzymujących”. 
 

3) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na lata 2021-2024  – przedstawiła Celina Cymorek Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Dyrektor OPS poinformowała o przystąpieniu do testowania innowacji 
społecznych do projektu w ramach, którego szkolić będą dwóch 
pracowników Ośrodka. Jest to próba nowych rozwiązań w stosunku do ofiar 
przemowy w rodzinach, szczególnie dzieci. 

 
Radny Michał Toman pytał czy Komisja nie interesuje się opiniowaniem projektu     
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny   
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2021 rok. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że jest to w gestii Komisji Promocji, Kultury 
i Rozwoju, jednak w ramach spraw bieżących mogą to poruszyć. 
 
Ad. 4 
Michał Cichoń Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawił 
informację  o działalności MOSiR-u. 
Radny Stanisław Breza zwrócił uwagę, że w przyszłym roku na czerwiec planowano  
obchody 75-lecia istnienia LKS Stanowice, skierowano pismo informujące że 
Burmistrz został honorowym członkiem komitetu organizacyjnego, czy coś w tym 
temacie się dzieje?. 
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Dyrektor MOSiR poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie       
z Burmistrzem w tym temacie. 
Radny Stanisław Breza zgłosił problemy związane z boiskiem w Stanowicach          
w związku z prowadzoną inwestycją w sąsiedztwie. 
Dyrektor MOSiR poinformował, że widział jak wygląda teren boiska. Wszelkie prace 
będą możliwe na wiosnę. 
Radna Jolanta Szejka pytała na jakim etapie jest podłączenie instalacji gazowej       
w Bełku. 
Dyrektor MOSiR poinformował, że instalacja jest już podłączona. 
Radny Michał Toman  zacytował protokół z posiedzenia Komisji w dniu 19 listopada 
2019 roku gdzie  omawiano i opiniowano projekt uchwały  w sprawie uchwalenia 
Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny   z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2020 rok. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie widzi przeciwwskazań aby to omówić. 
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. SPS omówiła projekt w sprawie uchwalenia 
Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny   z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2021 rok. 
Radny Marin Stempniak pytał dlaczego ponownie, nie zwiększono kwoty na 
inicjatywę lokalna w tym Programie, kilka lat z rzędu wpływa więcej wniosków niż jest 
możliwa ich alokacja, a kwota nie została zwiększona - jakie jest uzasadnienie tego. 
Pełnomocnik ds. Społecznych - na tym poziomie zawsze określano te środki, taka 
kwota mogła być przyjęta, stąd kwota 60 tys. zł. W tym roku wpłynęły tylko 3 
inicjatywy, zatwierdzono jedną – „Leszczyniada” na kwotę 10 tys. zł., pozostałych 
projektów nie zaakceptowano.  
Radny Marcin Stempniak potwierdził i cieszy sie, że inicjatywa której był 
współautorem dostała dofinansowanie tj. gminne święto sportu, jeżeli pandemia 
pozwoli w przyszłym roku odbędzie się. Ale były wnioski mieszkańców na kwotę dwa 
razy większą. Odrębna kwestią jest werdykt Burmistrza pod względem rekomendacji, 
które komisja składa, ale środki zawsze w stosunku do zgłoszeń są za małe. 
Pełnomocnik ds. Społecznych zwróciła uwagę, że wiele tych wniosków to są 
wnioski na zadania inwestycyjne, trudno jest zadania inwestycyjne robić w ramach 
inicjatywy lokalnej. Tak jak co roku taka kwota była możliwa do zaplanowania. 
Zwróciła również uwagę, że sytuacja związana z pandemią wpłynęła również na 
możliwość realizacji niektórych wniosków. 
Radny Marcin Stempniak zgadza się z tym, że pandemia utrudnia realizacje zadań 
ale stad też apel aby zwiększyć środki na inicjatywy lokalne aby można również 
realizować wnioski infrastrukturalne; nie tylko muszą to być wnioski miękkie, ale 
również mieszkańcy maja prawo zgłaszać wnioski dot. infrastruktury, stąd też 
wniosek którego był współinicjatorem dot. toru rowerowego w Leszczynach.  
Pełnomocnik ds. Społecznych potwierdziła, że oczywiście wnioski infrastrukturalne 
też można realizować, Takim wnioskiem był realizowany wybieg dla psów w parku          
w Leszczynach. 
Przewodniczący Komisji dodał, że wcześniej również realizowano w ramach 
inicjatyw lokalnych zadania inwestycyjne np. w Książenicach w dwóch etapach 
zrealizowano zagospodarowanie działki i posadzenie roślin, nigdy nie było przeszkód 
aby takie zadania robić. To nie są jedyne inwestycje które są realizowane,  a które są 
„głosem ludu” np. fundusz sołecki też jest taką oddolną inicjatywą i w tym roku           
w Książenicach postanowiono przeznaczyć środki z funduszu sołeckie na realizację 
właśnie toru rowerowego. 
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Radny Marcin Stempniak - cieszy się, że w Książenicach taka inicjatywa będzie 
realizowana ubolewa,  że w  Leszczynach do tego nie doszło, a jest to potrzeba 
mieszkańców. 
Przewodniczący Komisji dodał, że nie wszystkie wnioski są uwzględnione,             
w ubiegłym roku wniosek Książenic też nie przeszedł. Listy są bardzo długie i nie 
wszystko od razu może być zrealizowane. 
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, który zaopiniowano 
pozytywnie przy 9 głosach „za”, 2 „wstrzymujących”. 
 
Dyrektor OPS przedstawiła informację o działalności Ośrodka, w tym realizowane od 
1 stycznia 2021 roku projekty. 
Radny Gabriel Breguła pytał gdzie wydawane są posiłki dla bezdomnych na terenie 
gminy. Następnie odniósł się do wcześniejszej dyskusji - niezależnie od tego czy 
wniosek na komisji przejdzie czy nie, wszystko zależy od tego kto ten wniosek zgłosił  
i potem już nie wiadomo co się z tym wnioskiem dzieje. 
Dyrektor OPS poinformowała, że posiłki wydawane są w Leszczynach i Czerwionce, 
ogłoszony konkurs wygrała Iwona Szura i w jej lokalach te posiłki są wydawane. Jest 
kilka osób do których posiłki są dowożone. 
Radny Waldemar Mitura pytał czy wiadomo coś w sprawie rehabilitacji dzieci 
niepełnosprawnych. 
Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała, że w tej sprawie zgłosił również 
interpelacje radny Salamon - nie jest to zadanie własne gminy, odbyło się spotkanie z 
Powiatem, sugerowano aby rehabilitacji odbywała sie w placówkach w Rybniku, 
gmina ma zabezpieczone środki na ten cel. 
Radna Jolanta Szejka podziękowała pracownika OPS za pracę, szczególnie           
w dobie pandemii.  Poruszyła kwestie dot. stanu budynku przy ul. Młyńskiej                
i poszanowania tego mienia przez mieszkańców budynku. 
Dyrektor OPS odniosła sie do pracy pracowników Ośrodka w obecnej sytuacji. Jeżeli 
chodzi o budynek przy ul. Młyńskiej to nie ma sygnałów o dziejących sie tam 
nieprawidłowościach. 
Radny Gabriel Breguła zwrócił uwagę, że Komisja ma w nazwie zdrowie a mało 
mówi sie na niej o zdrowiu, za miesiąc być może będzie już więcej informacji na 
temat szczepień. Prosił o informację dot. epidemii koronawirusa na terenie gminy. 
Pełnomocnik ds. Społecznych omówiła sprawy związane z epidemią koronawirusa 
COVID-19   w zakresie zachorowań mieszkańców gminy, na dzień dzisiejszy choruje 
80 osób, kwarantanną objętych jest 329 osób. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Protokołowała: 

Alina Kuśka                                       

                            Przewodniczący Komisji 

                   Radny Marek Szczech 


