
Protokół Nr  5/2011

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej 
w dniu 14 czerwca 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 działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. Sprawy bieżące.    

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

Ad. 2
Protokół  Nr 4/2011 z posiedzenia Komisji  w dniu 17 maja 2011 r. został  przyjęty 
„jednogłośnie”, bez uwag  – głosowało 7 radnych.

Ad. 3
Cecylia  Grzybek  Naczelnik  Wydz.  EiZ przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie 
wyrażenia  opinii  do  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Gliwickiego  dotyczącej 
ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie.

Powyższy projekt  zaopiniowano „jednogłośnie” pozytywnie. 

Ad. 4
Celina  Cymorek  Dyrektor  OPS przedstawiła  informację  nt.  procedury  związanej 
z powołaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.
Kazimierz  Żyła  OPS omówił  zakres   działalności  Zespołu  Interdyscyplinarnego 
w  Czerwionce-Leszczynach,  działającego  przy  Ośrodku  Pomocy  Społecznej. 
Poinformował, że skład Zespołu jest określony w ustawie i obejmuje przedstawicieli 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  Policji,  Sądu,  oświaty,  służby  zdrowia.  Zespół  ma 
prawo  i  obowiązek   powołania  grup  roboczych,  terenowych.    Poinformował 
o  przeprowadzonym  szkoleniu  w  zakresie  działalności  Zespołu,  które  ma  formę 
pokazu  filmowego,  dla  dzielnicowych  Policji,  pracowników  socjalnych,  kuratorów 
sądowych. We wrześniu odbędzie się podobne szkolenie dla pedagogów, członków 
Gminnej Komisji, ze szkolenia mogliby również skorzystać radni.
Radny Arkadiusz Adamczyk  pytał o ilość spraw.
Celina Cymorek Dyrektor OPS poinformowała, że ponad 100 rocznie, większość 
z nich kończy się skierowaniem sprawy do Sądu. Dodała, że można zaobserwować 
zmniejszenie obojętności ludzi na przemoc.  
Przewodniczący pytał  o działalności  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych



Kazimierz Żyła poinformował, że Komisja prowadzi ponad 100 spraw, 50-65% trafia 
do Sąd z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia.
Rady Arkadiusz Adamczyk pytał czy są statystyki  dot. liczby osób, które zerwało 
z nałogiem dzięki pomocy Komisji.
Kazimierz Żyła poinformował, że nie są prowadzone tego typu statystyki.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała: 
Alina Kuśka

 
Przewodniczący Komisji

        radny  Henryk Dyrbuś
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