P R O T O K Ó Ł Nr 15/13
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
z dnia 22 stycznia 2013r.
W posiedzeniu komisji udział wzięli:
1. Radni w liczbie 5 osób – wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak– Burmistrz Miasta Myszkowa.
Nieobecni radni:
1. Pani Anna Kustra – Grabowska – usprawiedliwiona.
Zaproponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok.
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. 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.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Protokół przy 5 głosach za, został przyjęty – jednogłośnie.
Do punktu 3.
Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok.
Przewodniczący komisji pan Andrzej Ciesielski przypomniał radnym, jakimi tematami
komisja zajmowała się w 2012r. Poprosił o propozycję zmian tematów w planie pracy komisji
na 2013r.
Radny Eligiusz Uchnast zaproponował pozostawienie formy otwartego planu pracy komisji.
W każdej chwili można zgłosić nowe tematy, które wyłonią się w trakcie pracy komisji
w trakcie roku.
Przewodniczący komisji zaproponował zmianę kolejności tematów. Pierwsza propozycja
zmiany dotyczyła przesunięcia pkt. 1 porządku posiedzenia komisji z miesiąca marca na
miesiąc maj. Zaproponował treść pkt. 1, w następującym brzmieniu: „Informacja SP ZOZ
Myszków na temat realizacji kontraktu z NFZ oraz przedstawienie kondycji finansowej tej
placówki”. Jego zdaniem taka informacja będzie sporządzana bardziej rzetelnie po
przeprowadzeniu audycie zewnętrznym. Takie dane będą bardziej obiektywne, a informacja
satysfakcjonująca. Dodał, że każda jednostka musi sporządzić takie sprawozdanie do końca
kwietnia. Przyznał, że kondycja finansowa szpitala nie wygląda najlepiej.
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Radna Mirosława Picheta zapytała przewodniczącego komisji jak wyglądają kontrakty
szpitala.
Przewodniczący komisji zwrócił uwagę, że Szpital Powiatowy w Myszkowie nie jest
jedynym szpitalem, które ma takie problemy. Kontrakty z NFZ nie będą zmienione. Zdaniem
przewodniczącego komisji nie jest sztuką zwalniać ludzi, ograniczać dostęp społeczeństwa do
usług medycznych. Cały program naprawczy nie powinien opierać się na koncentrowaniu na
zmniejszenie wydatków. Trzeba zastanowić się, czy wszystko zostało zrobione odnośnie
przychodów. Podkreślił, że radni nie mają wpływu na kontrakty, ale mogą mieć wpływ na
profilaktykę np. onkologiczną, która nie jest ograniczona limitowo. Wymienił ważne
programy profilaktyczne „Program wczesnego wykrywania raka piersi” i „Program
wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”. Jeśli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy,
Myszków jest na ostatnim miejscu w województwie. Z danych statystycznych wynika, że
w powiecie myszkowskim wykonano ponad czterysta badań profilaktycznych, a dla
porównania w Zawierciu ponad dwa tysiące, gdzie udział NZOZ jest na poziomie 90%. Jest
po sygnał, że programy naprawcze robi się w oparciu o wydatki, a nie przychody.
Przewodniczącego przeraża fakt, że widzi w Myszkowie mammobusy z Białegostoku,
Zielonej Góry. Wyraża swój protest przeciwko temu, ponieważ w Przychodni Zdrowia przy
ul. Strażackiej jest bardzo nowoczesny sprzęt mammograficzny, a szpital nie ma podpisanego
kontraktu.
Radna Mirosława Picheta zapytała, po czyjej stronie leży wina, jeśli chodzi o kontrakt.
Przewodniczący komisji powiedział, że wina leży po stronie organizatora.
Radna Mirosława Picheta zapytała, kto wyraża zgodę na przyjazd mamobusa.
Radna Jadwiga Nowak powiedziała, że nikt nie wyraża zgody.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał, skąd organizatorzy tej akcji dysponują adresami oraz
numerami telefonów.
Radna Mirosława Picheta powiedziała, że najprawdopodobniej mają dane z książki
telefonicznej.
Przewodniczący komisji pan Andrzej Ciesielski powiedział, że rolą radnych jest opinia na ten
temat, zwrócenie uwagi.
Radna Elżbieta Kościow przyznała, że ta profilaktyka wykrywa wiele przypadków chorób.
Przewodniczący komisji dodał, że mówiąc o profilaktyce medycznej, miał na myśli czynnik
finansowy.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej może
się zwrócić do SP ZOZ i władz Starostwa Powiatowego z apelem, żeby podjęto działanie
w tym temacie.
Przewodniczący komisji zaproponował przerzucenie na miesiąc marzec tematu „Informacja
na temat skali bezrobocia w Powiecie Myszkowskim oraz aktualne tendencje”, w związku
z przeniesieniem pkt. 1 na miesiąc maj. W miesiącu kwietniu tematy posiedzenia komisji
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pozostają bez zmian. Zaproponował formułę na miesiąc maj: Informacja SP ZOZ Myszków
na temat kondycji finansowej oraz sprawozdania na temat realizacji kontraktu z NFZ.
Tematyka komisji na miesiące lipiec/sierpień, wrzesień/październik oraz listopad/grudzień
pozostają bez zmian. Zapytał, czy radni mają uwagi lub inne propozycje do planu pracy
komisji.
Radna Mirosława Picheta dodała, że zawsze można coś zmienić w trakcie roku.
Radna Jadwiga Nowak zaproponowała włączenie do planu pracy komisji tematyki
bezdomności na terenie Miasta Myszkowa. Radni mogliby poznać skalę tego problemu.
Radny Eligiusz Uchnast proponował, aby tą tematykę radni potraktowali, jako luźną rozmowę
przy okazji jakiegoś tematu.
Przewodniczący komisji zaproponował uzupełnienie tematyki planu komisji na miesiąc
kwiecień. Wprowadzona zmiana dotyczy dodania pkt. 2 pn. Problemy bezdomności w gminie
Myszków oraz dotychczasowa pomoc poszkodowanym. Poprosił o inne propozycje.
Radny Eligiusz Uchnast zaproponował, aby treść punktu brzmiała: Problemy bezdomności
w gminie Myszków.
Przewodniczący komisji zapytał radnych, czy dyrektor MOPS będzie osobą kompetentną do
omawiania takiego tematu.
Radna Jadwiga Nowak zaproponowała, że proponuje zaprosić oprócz dyrektor MOPS prezesa
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Leśniczance pana Andrzeja Skowrona.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu planu pracy Komisji Zdrowia, Rodziny
i Polityki Socjalnej na 2013r. Projekt planu pracy komisji przy 5 głosach za, został
zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
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 przedstawił dwa zaproszenia. Pierwsze zaproszenie dotyczy wzięcia
udziału w XXXIV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich, które odbędzie się
28 lutego-1 marca w Kołobrzegu. Przewodniczący komisji podkreślił, że koszty udziału, które
są duże, pokrywa uczestnik. Nie zapadła jeszcze decyzja ze strony władz Urzędu Miasta
odnośnie zwrotów kosztów podróży. Zapytał, czy w związku z tym jest chętny do udziału
w Zgromadzeniu Ogólnym.
Pan burmistrz przytaknął. Przyznał, że jeżdżąc na tego typu spotkania, wybiera tylko te
interesujące. Koszty udziału nie są wysokie, ponieważ z racji swojego uczestnictwa i płacenia
składek, koszty te są niższe. Zwrócił uwagę, że być może w tym terminie odbędzie się sesja.
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Przewodniczący komisji odczytał kolejne zaproszenie na konferencję, która ma odbyć się
29 stycznia br. w Częstochowie, tematyka konferencji to Przedsiębiorczość społeczna szansą
na rozwój lokalny.
Radny Eligiusz Uchnast zaproponował przedyskutowanie oraz poddanie pod głosowanie
wniosku złożonego na Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw przez
radnego Adama Zaczkowskiego, dotyczącego publikacji protokołów z posiedzeń sesji oraz
komisji w BIP na stronie internetowej Urzędu Miasta w Myszkowie.
Radna Elżbieta Kościow powiedziała, że powód złożenia wniosku nt. publikacji protokołów
z sesji i komisji jest taki, że wiele dyskusji odbywa się na komisjach, żeby nie powtarzać na
posiedzeniu sesji, tego, co było mówione na komisji.
Radny Eligiusz Uchnast złożył formalny wniosek.
Komisja wnioskuje o zamieszczanie protokołów z sesji i wszystkich komisji na stronie
internetowej Urzędu Miasta Myszkowa z chwilą ich przyjęcia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem wniosku. W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Przy
5 głosach za, wniosek został przyjęty pozytywnie jednogłośnie.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał pana burmistrza, czy prawdą jest, że gmina Myszków
otrzymała dofinansowanie w wysokości 4,5 mln zł na uzbrojenie terenu na Gruchli. Przyznał,
że jest to pocieszające, że gmina będzie miała możliwość realizacji jednego z zadań budżetu.
Pogratulował panu burmistrzowi oraz pracowników za uzyskanie dofinansowania.
Pan burmistrz powiedział, że są projekty typu monitoring, na które nie udało się gminie
pozyskać dofinansowania. Monitoring ma być narzędziem, które będzie służyło większemu
bezpieczeństwu społeczeństwa. Przyznał, że gmina zajmuje 15 miejsce, jeśli chodzi
o schetynówki.
Przewodniczący komisji poprosił pana burmistrza o parę słów na temat nowego samochodu
dla Straży Miejskiej.
Pan burmistrz powiedział, że Straż Miejska jeździ nowym samochodem typu Dacia,
stosunkowo niedrogim oraz z fabrycznie wymienioną instalacją gazową.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał o przekazanie samochodu do Miejskiego Domu Kultury,
poprosił o parę słów komentarza oraz o informację o kierowcę, czy ten etat zostanie
zlikwidowany.
Pan burmistrz odniósł się do tego tematu, mówiąc, że na dniach wejdzie w życie zarządzenie
o przekazaniu samochodu z MOPS na potrzeby MDK. Kierowcą zostanie pracownik MDK,
będzie opiekował się samochodem, w godzinach dopołudniowych będzie zajmował się
odwożeniem dzieci do szkoły. Koszty amortyzacji paliwa będzie pokrywał ZEAS.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał, czy ten etat zostanie zlikwidowany.
Pan burmistrz powiedział, że etat nie zostanie zlikwidowany, tylko przeznaczony całkowicie
na potrzeby MDK.
Radny Eligiusz Uchnast przyznał, że chodzi mu o etat dotychczasowego kierowcy z MOPS.
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Pan burmistrz powiedział, że nie wie, jak ten etat zagospodaruje pani dyrektor MOPS.
Pan burmistrz na zakończenie dodał, żeby radni zastanowili się nad propozycją projektu
uchwały w sprawie opłaty targowej, mimo, że uchwała została zdjęta z porządku posiedzenia
obrad sesji Rady Miasta w Myszkowie.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Magdalena Niewiadomska

Andrzej Ciesielski
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