
Protokół Nr 20/2021 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej 

w dniu 26 stycznia 2021 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 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 19/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 8 grudnia 2020 roku, został 
przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”. 
 
Ad. 3 
Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok – przedstawiła Aleksandra Chudzik 
Pełnomocnik ds. Społecznych 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 5 głosach „za”, 
5 „wstrzymujących”. 
 

2) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach      
Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-
rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu               
i Rekreacji   w Czerwionce-Leszczynach - przedstawił Michał Cichoń 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt. 

 
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad najbliższej sesji uwag 
nie zgłoszono. 
 
Ad. 4 
Pełnomocnik ds. Społecznych przedstawiła informację na temat szczepień 
prowadzonych na terenie gminy – prowadzą je dwa ośrodki NZOZ Familia i NZOZ 
Medipoz. Gmina zaangażowała się w prowadzenie infolinii na którą mogą zgłaszać 
osoby starsze, niepełnosprawne, które mają problem z transportem na szczepienie. 
Przedstawiła informacje związane z epidemią koronawirusa COVID-19 w zakresie 
zachorowań mieszkańców gminy. 
Poinformowała również o nowych zasadach udzielania świadczeń w ramach 
programu 500+. 
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Przewodniczący Komisji – w związku z rozstrzygnięciem konkursu na 2021 rok      
w ramach rozwoju  sportu, prosił o przedstawienie informacji w tym zakresie. 
Jan Grzegorzyca Wydział Spraw Społecznych poinformował, że konkurs 
ogłoszono 15 grudnia 2020 r.,  wnioski w formie papierowej i elektronicznej można 
było składać do 30 grudnia. Do podziału była kwota 450 tys. zł. to jest o 75 tys. zł. 
więcej niż w roku ubiegłym. Wnioski klubów opiewały na kwotę 1.300 tys. zł. 
Zgłoszono 17 wniosków – 16 zaakceptowano, 1 odrzucono. Na dzień dzisiejszy 
sporządzone są umowy, kluby dokonały aktualizacji wniosków, do zmniejszonych 
kwot. 
Przewodniczący pytał o rozliczenia zeszłorocznego konkursu. 
Jan Grzegorzyca poinformował, że termin rozliczeń mija 30 stycznia br. 
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. SPS zapoznała członków Komisji                      
z informacjami na temat konkursów organizowanych z obszarów pomocy społecznej: 

1) zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2021 roku, 
2) zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2021 roku, 
3) zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi 

w 2021 roku, 
4) zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet w 2021 roku, 
5) zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi      

w 2021 roku, 
ww. konkursy unieważniono z powodu złożenia 1 oferty, nie spełniającej 
wymogów, 

6) zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta, 
ww. konkurs został rozstrzygnięty. 

Radny Marcin Stempniak zaproponował zwiększenie kwot na konkursy na obszary 
związane z ochroną środowiska, na akcje edukacyjne mieszkańców w tym zakresie. 
Mogłyby to być pozostałe środki z wkładów własnych. 
Naczelnik Wydz. SPS poinformowała, że do czasu ogłoszenia konkursów kwoty 
można zmienić, ale nie jest dobrym rozwiązaniem rezygnacja z wkładów własnych. 
Przewodniczących zwrócił uwagę, że w ramach środków z gospodarki odpadami są 
prowadzone działania edukacyjne w tym zakresie. 
Radny Marcin Stempniak stwierdził, że organizacje pozarządowe mogą wspierać te 
działania w ramach konkursów związanych z ochroną środowiska, niezależnie od 
środków z gospodarki odpadami. Zwrócił uwagę na deficyt wiedzy dot. ochrony 
środowiska. 
Przewodniczący zaproponował aby wzorem innych gmin, dostarczyć mieszkańcom 
ulotki informujące o cenie śmieci, o czynnikach wpływających na podwyżkę cen itp. 
Radny Michał Toman dodał, że w Rybniku przygotowano takie ulotki dla 
mieszkańców. 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawił informację                 
o bieżącej działalności MOSiR-u. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Protokołowała: 

Alina Kuśka                                       

                            Przewodniczący Komisji 

                   Radny Marek Szczech 


