
Protokół Nr  2/2011

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej 
w dniu 22 lutego 2011 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  je  członkowie  oraz  zaproszeni  goście 
według załączonej  listy  obecności.
Przewodniczący  Komisji  radny  Henryk  Dyrbuś  powitał  wszystkich  zebranych 
i przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące.    

Ad. 1
Komisja przyjęła przedstawiony porządek posiedzenia 9 głosami „za”.

Ad. 2
Przyjęcie protokołu przesunięto na kolejne posiedzenie Komisji. 

Ad. 3
Komisja zapoznała się z  projektami uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i miasta na 2012 rok  
    środków stanowiących fundusz sołecki,
4) przyjęcia Planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
5) taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
6) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do w/w projektów uchwał, „jednogłośnie” 
pozytywnie je opiniując – głosowało 8 radnych.

Ad. 4
Radny  Krzysztof  Rak poinformował  o  zmianie  wprowadzonej  przez  Narodowy 
Fundusz Zdrowia dotyczącej  miejsca dyżurów lekarskich, od 1 marca w gminie ma 
być tylko jedno takie miejsce, w Czerwionce w przychodni NZOZ MEDIPOZ.
Radny  Arkadiusz  Adamczyk pytał  czy  nadal  w  służbie  zdrowia  obowiązuje 
rejonizacja pacjentów.
Komisja  zwróciła  się  o  informację,  czy  w  dalszym  ciągu  obowiązuje  rejonizacja 
pacjentów w zakresie korzystania ze służby zdrowia.



Przewodniczący  Komisji zwrócił  się  o  ponowienie  apelu  w  sprawie  bezpłatnej 
autostrady.
Wiesław Janiszewski  Burmistrz G i  M poinformował,  że na ostatniej  sesji  apel 
został  ponowiony.  Następnie  przekazał  informacje  o  czynionych  w  tej  sprawie 
działaniach ze strony gminy jak i innych samorządów województwa. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała: 
Alina Kuśka

 
Przewodniczący Komisji

        radny  Henryk Dyrbuś
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