
Protokół Nr 8/2011

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 25 października 2011 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  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. Sprawy bieżące. 

Ad. 1
Komisja przyjęła przedstawiony porządek posiedzenia 5 głosami „za”.

Ad. 2
Protokół Nr 7/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 27 września 2011 r. został przyjęty 
„jednogłośnie”, bez uwag  –  głosowało 6 radnych.

Ad. 3
Uwag do treści materiałów na sesję nie zgłoszono.

Ad.4 
Dyrektor  OPS  pani  Celina  Cymorek  przedstawiła  prezentację  z  I-szych 
Czerwieńsko  –  Leszczyńskich  Dni  Karier  w  ramach  Ogólnopolskiego  Tygodnia 
Kariery, które odbyły się od 17-21 października br. Targi Pracy, które miały miejsce 
w MOK cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy. 
Pani Dyrektor poinformowała również Komisję o nowym Rozporządzeniu dotyczącym 
tzw.  niebieskich  kart.  Zapoznała  Komisję  ze  sposobem  postępowania  w  razie 
zgłoszenia przemocy w rodzinie.
Przewodniczący  Komisji  radny  Henryk  Dyrbuś zapytał  czy  niebieska  karta 
dotyczy tylko zgłoszenia przemocy wobec dzieci?

Dyrektor  OPS  odpowiedziała,  że dotyczy to  wszyskich  osób zarówno dzieci  jak  
i dorosłych. Poinformowała również, że dotychczas pracownicy OPS nie prowadzili 
rozmów  z  ofiarami  i  sprawcami  przemocy,  teraz  pracownicy  będą  do  tego 
zobowiązani.  Będą prowadzone szkolenia i  warsztaty dla pracowników socjalnych 
dotyczących postepowania z ofiarami i sprawcami przemocy.

Radny  Waldemar  Mitura zapytał  Panią  Dyrektor  OPS  czy  Gminna  Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dobrze spełnia swoje zadania.

Pani Celina Cymorek odpowiedziała, że nie było jeszcze żadnych skarg na Komisję.

Przewodniczący Komisji  radny Henryk Dyrbuś  zaproponował,  aby zaprosić  na 
następna Komisję ZRiPS Pana Kazimierza Żyła.



Radny Waldemar  Mitura  poprosił  Panią  Dyrektor  Cymorek  o  przedstawienie  na 
następną  Komisję  sprawozdania  z  działalności  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Sekretarz  GiM pan Józef  Zaskórski dodał,  że  uważa,  że efekty  pracy Gminnej 
Komisji są bardzo dobre.  Był zaskoczony ilością materiałów, jakie posiada Gminna 
Komisja.

Przewodniczący  Komisji  ZRiPS podjął  wniosek,  aby  listopadowe  posiedzenie 
Komisji  miało  miejsce  na  terenie  Świetlic  Środowiskowych  w  Czerwionce-
Leszczynach. Członkowie Komisji spotkają się w Świetlicy Środowiskowej przy ulicy 
Wolności 2 w Czerwionce-Leszczynach o godzinie 13.30.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami ”za”.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała: 
Bożena Zawalska

Przewodniczący Komisji

        radny  Henryk Dyrbuś
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