P R O T O K Ó Ł Nr 8/12
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
z dnia 17 stycznia 2012r.
W posiedzeniu komisji udział wzięli:
1.Radni w liczbie 6 osób – wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
Zaproponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2012r.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji pan Andrzej Ciesielski. Przywitał
zebranych na posiedzeniu radnych. Stwierdził prawomocność obrad. Przedstawił porządek
posiedzenia. Poprosił o jego przegłosowanie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku posiedzenia. W głosowaniu wzięło udział
5 radnych. Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 2.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Protokół przy 5 głosach za został przyjęty – jednogłośnie.
Do punktu 3.
Opracowanie planu pracy komisji na 2012r.
Przewodniczący komisji pan Andrzej Ciesielski stwierdził, że komisja ma wypracowaną
tematykę, wszyscy członkowie wiedzą co jest przedmiotem obrad, czym się komisja zajmuje.
Są stałe punkty jak GPPiRPA, czy stan i ilość lokali socjalnych. Przyjęty w zeszłym roku
plan pracy jest dokumentem merytorycznym i odpowiednim, aczkolwiek biorąc pod uwagę
oddanie do użytku nowego skrzydła SP ZOZ, które jest planowane na koniec kwietnia
zaproponował przeniesienie informacji dyrektora SP ZOZ Myszków oraz postępu prac przy
modernizacji szpitala na marzec. Chciałby by koledzy radni oprócz wysłuchania dyrektora
w temacie pozyskanych kontraktów, ich realizacji oraz planów na przyszłość, mieli
możliwość zwiedzenia nowej placówki jeszcze przed otwarciem. Poprosił radnych
o propozycje, uwagi do planu.
Radna Elżbieta Kościow zgodziła się z przewodniczącym mówiąc, że jest to słuszna
propozycja gdyż jest to akurat czas by o tym porozmawiać, popytać.
Radna Jadwiga Nowak powiedziała że ma dwie propozycje jedną związaną z nową ustawą
o pieczy zastępczej, która nakłada również na gminę obowiązek zatrudnienia tzw.
koordynatorów w rodzinach zastępczych.
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Druga propozycja dotyczy powzięcia przez komisję choćby podstawowych danych na temat
bezrobocia mieszkańców miasta Myszkowa. Kwestie związane z bezrobociem bezpośrednio
dotyczą mieszkańców i przekładają się zarówno na politykę socjalną jak i na rodzinę.
Przewodniczący zgodził się z radną, że jest to temat dla komisji zdrowi, rodziny i polityki
socjalnej, ale jeśli chodzi o nowe prawo w Rzeczpospolitej jest wiele niedomówień. Były
projekty, w których mówiono, że każda jst będzie partycypować w 20% w kosztach tzw.
opieki socjalnej, o tym już się nie mówi, temat nieaktualny. Temat pieczy zastępczej,
o którym mówi radna Nowak jest świeży, nie wiadomo czy ukazały się rozporządzenia
wykonawcze do tej ustawy, należy jego zdaniem poczekań na wszystkie ustalenia. Jeśli
pojawi się konieczność omówienia tematu, bo trzeba będzie przeznaczyć kwoty na dodatkową
działalność, która wcześniej nie miała miejsca, będą musiały być korekty w budżecie, które
zaopiniuje właściwa merytorycznie komisja zdrowia. Co do wprowadzania takiego punktu do
planu sugeruje się wstrzymać dopóki wszystkie nowelizacje nowej ustawy oraz przepisy
wykonawcze nie zostaną opracowanie i nie wejdą w życie.
Radna Elżbieta Kościow dodała, że w każdej chwili można uzupełnić tematykę posiedzeń
komisji.
Przewodniczący komisji zgodził się z radną, że nie może być tak, by komisja nie znała
sytuacji w PUP jest to bardzo ważny temat.
Do planu pracy na maj został wprowadzony punkt: Informacja dyrektora PUP na temat skali
bezrobocia w powiecie myszkowskim oraz aktualna tendencja wzrostu/spadku zjawiska.
Przewodniczący zapytał czy radni chcą wprowadzić do harmonogramu pracy komisji inne,
dodatkowe punkty. Wobec braku propozycji przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu
porządku posiedzenia.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na najbliższą sesje Rady Miasta nie ma projektów
uchwał, które powinna zaopiniować merytorycznie właściwa Komisja Zdrowia, Rodziny
i Polityki Socjalnej.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji jako przedstawiciel służby zdrowia wypowiedział się na temat nowej
ustawy o refundacji leków. Podzielił się swoimi uwagami na temat uprawnień pacjentów.
Jako przedstawiciel rady społecznej przy SP ZOZ Myszków poinformował członków komisji
o prawdopodobnym terminie otwarcia nowych oddziałów szpitala w Myszkowie
i towarzyszących temu okolicznościach.
Radny Eligiusz Uchnast poruszył temat galwanizerni, zapytał jaką decyzje w tej sprawie
wydał Urząd.
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Pan burmistrz poinformował, że została wydana decyzja o odmowie określenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.
„przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na galwanizernię wraz z częścią socjalną,
laboratoryjną, magazynową, produkcyjno-usługową oraz oczyszczalnia ścieków na potrzeby
ww. technologii części istniejących budynków” planowanego przez SOBOS S.J. Ferdynand,
Janas, Maszczyk z siedzibą w Myszkowie przy ul. Krasickiego 1.
Przewodniczący komisji podjął głośny i według niego polityczny temat obwodnicy miasta
Myszkowa mówiąc, że radni stoją teraz przed zaopiniowaniem wariantów rozwiązania
skrzyżowania. Wariant przebiegu obwodnicy już został określony, wybrany, to należy sobie
uświadomić. Przypomniał, że proces projektowania jest zakończony, trwał 1,5 roku łącznie
z przeprowadzeniem konsultacji społecznych. To tego projektu przystąpiły 4 gminy, a tylko
2 dostaną pieniądze w wysokości 50 mln. zł na wykonanie inwestycji „obwodnica miasta”.
Uważa, że jeśli radni znowu rozpętają burzę w szklance wody i zaczną na nowo konsultacje
społeczne, które już miały miejsce to będzie to jednoznaczne ze stwierdzeniem – nie chcemy
obwodnicy. Ponowne rozpoczęcie batalii to przekreślenie możliwości realizacji potężnej
inwestycji o wartości 50mln. zł. na zawsze. Taka szansa nie powtórzy się nawet za 50 lat.
Poprosił radnych o ponowne przemyślenie tematu, gdyż tu trzeba zachować się racjonalnie.
Tu wini pana burmistrza za brak jednoznacznego stanowiska. Nie ma już szansy zmiany trasy
przebiegu obwodnicy i nie ma już czasu na rozpoczęcie nowej procedury projektowania.
Radna Jadwiga Nowak stwierdziła, że radni mają tą wiedzę. Temat był przedmiotem dyskusji
na Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Radny Eligiusz Uchnast przytoczył wniosek w/w komisji w tej sprawie.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że miasto poczyniło pewne wydatki, zrobiło plan
zagospodarowania przestrzennego. Zamysłem miasta było wyznaczenie przebiegu obwodnicy
jak najbliżej koryta rzeki Warty. Wówczas byłyby najmniejsze koszty skomunikowania
terenów przemysłowych dzielnicy Pohulanka. Pan burmistrz rozumie generalną ideę
burmistrza Romaniuka wyrażoną w piśmie z dnia 20.10.2010r. W dzisiejszej scenerii nawet
gdyby istniał cień szansy na podjęcie takich działań przychylałby się do tego. Powiedział, że
podejmie się działań lobbowania na wniosek radnego Zaczkowskiego. Jednak zanim wyśle
pismo, przeprowadzi rozmowy tak, aby stanowisko komisji rozwoju nie spowodowało
skutków, o jakich mówi przewodniczący radny Andrzej Ciesielski. Nie chciałby by
stanowisko miasta spowodowało pozbawienie nas tej inwestycji.
Radna Jadwiga Nowak uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez klub lewicy
z mieszkańcami Mrzygłódki. Spotkanie było zorganizowane w związku z planowaną
obwodnicą. Jej wiedza na ten temat wcześniej była zbyt mała, teraz już wie o wiele więcej
o przebiegu obwodnicy, zdecydowała jakby poprzednia rada. Spotkanie było po to by
zadecydowali mieszkańcy nie radni. Radni są przedstawicielami środowisk, ich zdaniem jest
rozmawiać ze społeczeństwem, poznać zdanie, potem wyrazić opinię. To spotkanie jej
zdaniem było zasadne.
Przewodniczący komisji wyraził obawę, że instytucja konsultacji społecznej skutecznie może
zahamować czy powstrzymać wszelkie inwestycje podejmowane przez burmistrza czy władze
wojewódzkie (restrukturyzacja oświaty, obwodnica, galwanizernia, zlewnia). Widzi kierunek,
do którego zmierzamy, każda nawet błaha sprawa jest na „nie”, bo jest to modne politycznie.
Zadał retoryczne pytanie czy modne politycznie to najlepsze dla społeczeństwa?
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Radni mogą wszystko zanegować podpierając się opinią społeczną. Tylko co dalej? Tak
postępując nie ruszylibyśmy z epoki kamienia łupanego, nie idziemy w przyszłość.
Obwodnica to nie jest inwestycja typu Orlik, jest to szansa na inwestycję pod tytułem 50mln.
- to wyraża skalę problemu.
Radna Jadwiga Nowak zapewniła przewodniczącego, że klub radnych lewicy ma tego
świadomość.
Pan burmistrz zgodził się z radnym Ciesielskim. Z konsultacjami należy uważać, bo nie
wszędzie się sprawdzają. Pan Burmistrz podjął temat nowej ustawy śmieciowej, spółki Saniko
oraz schroniska, które pomału jest wygaszane poprzez adopcję psów. Na dzień dzisiejszy, nie
wiedząc, który ze scenariuszy wejdzie w życie, są czynione starania o uzyskanie pozwolenia
na budowę schroniska w Myszkowie.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka- Psyk

Andrzej Ciesielski
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