
Protokół Nr  4/2011

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej 
w dniu 17 maja 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 Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Informacja  na  temat  pracy  pracowników  socjalnych  w  poszczególnych 

sołectwach i dzielnicach gminy.
5. Sprawy bieżące.    

Ad. 1
Komisja przyjęła przedstawiony porządek posiedzenia 7 głosami „za”.

Ad. 3
Pan Alojzy Klasik Dyrektor MOSiR-u omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody  na  oddanie  w  najem na  czas  nieoznaczony  lokalu  użytkowego  oddanego 
w  trwały  zarząd  Miejskiemu  Ośrodkowi  Sportu  i  Rekreacji  w  Czerwionce-
Leszczynach oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy. Powiedział, że powyższy projekt dotyczy poszerzenia już istniejącej w tym 
budynku działalności  gospodarczej  (fitness,  kulturystyka)  prowadzonej  przez firmę 
Stencel-Cichy, poprzez adaptację pomieszczeń, które wcześniej były dzierżawione 
na  działalność  gastronomiczną  (restauracja).  Koszt  dzierżawy  przedmiotowych 
pomieszczeń to kwota ok. 1400 zł. miesięcznie. 
Przewodniczący  Komisji  Henryk  Dyrbuś  zapytał,  jakie  będą  warunki  tej 
dzierżawy?
Pan  Alojzy  Klasik  Dyrektor  MOSiR-u  odpowiedział,  że  po  2  miesiącach 
użytkowania (czas na adaptację pomieszczeń) będzie naliczany czynsz, natomiast 
koszty  związane  z  mediami  (woda,  prąd,  itp.)  rozliczane  będą  osobno  przez 
dzierżawcę.  Umowa  ma  być  zawarta  na  czas  nieokreślony  z  możliwością 
rozwiązania w każdy czasie zgodnie z przyjmowaną klauzulą. 

Powyższy projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie nie wnosząc uwag.

Radny Leszek Salamon podniósł temat szatni na terenie basenu.
Pan  Alojzy  Klasik  Dyrektor  MOSiR-u  poinformował,  że  obecnie  szatnia  jest 
bezpłatna dla wszystkich osób korzystających z basenu. 
Przewodniczący Komisji  Henryk Dyrbuś  podniósł temat bieżącej działalność na 
basenie.
Pan Alojzy Klasik Dyrektor MOSiR-u  poinformował, że w godzinach rannych od 
10:00 do 15:00 z basenu korzystają szkoły zgodnie z przyjętym harmonogramem za 
tak  zwaną  symboliczną  złotówkę.  Ponadto  dla  klas  trzecich  szkół  podstawowych 



organizowana  jest  nauka  pływania.  Natomiast  odpłatnie  odbywają  się  zajęcia 
z aerobiku i nauki pływania. 

Ad. 4
Pani  Barbara  Gorzowska-Leszczyńska  Z-ca  Dyrektora  OPS-u  odczytała 
sprawozdanie  z  działalności  pracowników  socjalnych  i  punktów  terenowych  za 
2010  r.  Poinformowała,  że  z  opieki  socjalnej  w  GiM  Czerwionka-Leszczyny 
korzystały  973  rodziny,  które  stanowią  2194  osoby.  Dodała,  że  ubóstwo, 
wielodzietność lub kalectwo to główne kryteria pomocy socjalnej. Przybliżyła także 
informacje o punkcie konsultacyjnym, możliwościach korzystania z usług psychologa 
i lekarza, a ponadto przedstawiła działalność firmy dla osób, które nie potrafią same 
o siebie zadbać. Powiedziała, także o kierowaniu podopiecznych do Powiatowego 
Centrum Opieki      w Rodzinie, zakładaniu niebieskich kart wraz z Policją, pisaniu 
różnego rodzaju pism, notatek, opinii, CV, podań np., do ZGM-u w celu otrzymania 
mieszkania  czy  przyjęcia  do  pracy   itp.  Działalność  OPS-u  to  także  pomoc  w 
przeprowadzaniu pogrzebów dla osób, które nie były ubezpieczone. Dodała, że w 
przypadku  wyłudzenia  jakichkolwiek  świadczeń  socjalnych  z  OPS-u  sprawa 
zgłaszana jest Policji, a następnie kierowana na drogę sądową.
Przewodniczący  Komisji  Henryk  Dyrbuś  zapytał,  czy  pracownicy  socjalni 
pomagają osobom, które chcą się dostać do całodobowego domu opieki?
Pani Barbara Gorzowska-Leszczyńska Z-ca Dyrektora OPS-u odpowiedziała, że 
w tym zakresie  także udzielają  pomocy jednak ostateczną decyzję  w tej  sprawie 
wydaje lekarz.
Przewodniczący  Komisji  Henryk  Dyrbuś  zapytał,  jaki  status  ma  dom  opieki 
w Bełku?
Pani Celina Cymorek Dyrektor OPS-u  odpowiedziała, że jest to dom z kurii i nie 
jest w rejestrze Wojewody. 
Przewodniczący Komisji  Henryk Dyrbuś  zapytał,  czy OPS zajmuje się obłożnie 
chorymi?
Pani Barbara Gorzowska-Leszczyńska Z-ca Dyrektora OPS-u odpowiedziała, że
takimi osobami zajmują się pielęgniarki środowiskowe, a nie OPS. 
Przewodniczący  Komisji  Henryk  Dyrbuś  zapytał,  jak  działa  w  gminie  zespół 
interdyscyplinarny? 
Pani Celina Cymorek Dyrektor OPS-u odpowiedziała, że przepisy w tej kwestii są 
dość trudne i w związku z tym w niektórych sprawach wysyłane są informacje do 
sądu  w  celu  podejmowania  przez  nich  decyzji  np.  o  odebraniu  rodzicom  dzieci 
z domu. Dodała, iż OPS nie robi tego na własną rękę.
Radna Jolanta Szejka zapytała, jakie są kryteria rodzin zastępczych?
Pani Celina Cymorek Dyrektor OPS-u odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy robi to 
Powiat jako Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie.
Przewodniczący Komisji Henryk Dyrbuś zapytał, czy ubóstwo wśród mieszkańców 
rośnie czy maleje?
Pani  Celina  Cymorek  Dyrektor  OPS-u  odpowiedziała,  że   zubożenie  naszego 
społeczeństwa stale wzrasta.

Do przedstawionego wyżej sprawozdania Komisja nie wniosła uwag.

Ad. 5
Przewodniczący  Komisji  Henryk  Dyrbuś  zapytał  Naczelnika  Wydz.  EiZ  jak 
wygląda sytuacja zdrowotna w gminie?

2



Pani  Cecylia  Grzybek  Naczelnik  Wydz.  EiZ  odpowiedziała,  że  szczegółowe 
informacje w tym zakresie posiada NZOZ. Natomiast ze swej  strony przedstawiła 
podstawowe  informacje  w  zakresie  dofinansowania  niektórych  szczepień  dla 
mieszkańców naszej gminy. 

Ad. 2
Protokół  Nr 3/2011 z poprzedniego posiedzenia Komisji  został  przyjęty bez uwag 
„jednogłośnie” – głosował 6 radnych.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołował: 
Tadeusz Zientek

 
Przewodniczący Komisji

        radny  Henryk Dyrbuś
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