P R O T O K Ó Ł Nr 18/13
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
z dnia 23 kwietnia 2013r.
W posiedzeniu komisji udział wzięli:
1. Radni w liczbie 4 osób – wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Agnieszka Ludwig – Dyrektor MOPS.
Nieobecni radni:
1. Pan Andrzej Ciesielski – usprawiedliwiony.
Z listy obecności został wykreślony radny Eligiusz Uchnast, który zmarł w dniu 21.03.2013r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat rocznego sprawozdania z działalności MOPS oraz ocena zasobów
pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie otworzyła i prowadziła z-ca przewodniczącego komisji pani Anna Kustra Grabowska. Przywitała zebranych na posiedzeniu. Stwierdziła prawomocność obrad.
Przedstawiła porządek posiedzenia. Z-ca przewodniczącego komisji poprosiła o jego
przegłosowanie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku posiedzenia. W głosowaniu wzięło udział
4 radnych. Przy 4 głosach za, porządek został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Z – ca przewodniczącego komisji pani Anna Kustra – Grabowska poddała pod głosowanie
protokół z ostatniego posiedzenia komisji. Do protokołu uwag nie zgłoszono. Protokół przy
4 głosach za, został przyjęty – jednogłośnie.
Do punktu 3.
Informacja na temat rocznego sprawozdania z działalności MOPS oraz ocena zasobów
pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy.
Z-ca przewodniczącego komisji pani Anna Kustra – Grabowska przywitała panią dyrektor
MOPS panią Agnieszkę Ludwig i poprosiła o krótkie podsumowanie przedłożonego
sprawozdania.
Pani Agnieszka Ludwig przedstawiła informację z działalności MOPS (informacja stanowi
załącznik do protokołu). MOPS jak co roku realizował zadania z zakresu zadań własnych
i zleconych gminie. Zadania zlecone stanowią domy środowiskowe, świadczenia rodzinne,
Fundusz alimentacyjny, specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ubiegłym roku udało się
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zwiększyć o jeden etap zatrudnienie pracownika socjalnego, z uwagi na wymagania projektu
systemowego realizowanego od 2008r. Temu pracownikowi zostały przypisane szczegółowo
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czyli zadania, które leżą po stronie
MOPS z zakresu prowadzenia procedury Niebieskiej karty. W ubiegłym roku do MOPS
wpłynęło 3816 wniosków o udzielenie pomocy, w tym były to wnioski o pomoc w naturze,
czyli gorące posiłki. Na zasiłki celowe MOPS wydatkował kwotę 282.000 zł, 49 osób
otrzymało decyzje odmowne. Decyzje te miały związek z przekroczeniem kryterium
dochodowego lub brakiem współpracy z ośrodkiem w celu przezwyciężania trudności
życiowych. MOPS sprawił 1 pogrzeb dla osoby samotnej, nie była uprawniona do zasiłku
pogrzebowego, gdzie nie było najbliższej rodziny, która mogłaby dokonać pochówku. MOPS
opłacił pobyt dla 31 osób w schronisku dla osób bezdomnych. Była to największa liczba osób
bezdomnych na kwotę 95.292 zł oraz pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla mieszkańców
Myszkowa na kwotę 231. 357 zł. MOPS zrealizował zadanie dotyczący pomocy państwa w
zakresie dożywiania. Udział środków gminy był znacznie większy niż zakładał MOPS.
Ośrodek składał wniosek do Wojewody o mniejszy udział gminy do 20%, nie do 40% jak jest
standardowo. MOPS otrzymał taką zgodę, niemniej środki budżetu państwa nie pozwoliły
Wojewodzie na przekazanie całości tych środków. W związku z tym udział gminy był
znacznie większy od zakładanego, ponad 30%. MOPS realizował po raz kolejny program
dostarczania żywności w ramach PEAD. Po raz pierwszy w ubiegłym roku w akcję
zaangażowało się Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, zapewniając wsparcie
merytoryczne i pomoc przy rozładunku darów i podawaniu. Były realizowane również prace
społecznie użyteczne, w ubiegłym roku wsparciem tym zostało objętych 30 osób. PEAD był
realizowany w ramach projektu unijnego, po raz ostatni w tym roku. Jest informacja, że
program PEAD będzie realizowany w ramach nowego okresu programowania, nie wiadomo
jeszcze, na jakich zasadach udziału i w jakim wymiarze. Są założenia, żeby pomoc
obejmowała nie tylko żywność, również inne artykuły, nie wiadomo, czy odzież, czy środki
czystości. MOPS po raz kolejny realizował projekt unijny w ramach poddziałania 7.1.1,
projektem było objętych 26 osób. Część osób była objętych szkoleniami zawodowymi, po raz
pierwszy były zorganizowane warsztaty opieki rodzicielskiej dla 5 rodzin, które przeżywają
trudności wychowawcze. Warsztaty miały bardzo rozbudowany blok zajęć z psychologiem,
który próbował pomóc w zakresie kształtowania prawidłowych postaw wychowawczych,
komunikacji między małżonkami. W przypadku rodzin, gdzie były zdarzenia przemocowe,
były również zajęcia z zakresu organizacji czasu wolnego dla dzieci oraz trening w zakresie
czynności codziennych typu budżet rodzinny, czy planowanie wydatków pod kątem
zobowiązań czynszowych. Po raz pierwszy w sprawozdaniu zostały ujęte zadania, które są
realizowane od lat, z uwagi na to, że od 2011r. są one sformalizowane. W lipcu 2011r. został
powołany zespół. Zadanie MOPS jest zapewnienie obsługi technicznej. Zespół zajmuje się
przemocą w rodzinie. W skład zespołu wchodzą: przedstawiciele Policji, służby zdrowia,
pomocy społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
stowarzyszenia. W 2012r. zespół przeanalizował 91 kart, w tym 11 zostało założonych przez
MOPS, 1 przez Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a pozostałe
przez Policję. Zespół odbył 57 grup roboczych. Działania zespołu są rozłożone w czasie, nie
da się ich załatwić podczas jednego spotkania z rodziną. Podkreśliła, że sporo Niebieskich
kart jest założonych nie wśród świadczeniobiorców pomocy społecznej, tylko nowych dla
MOPS. Odnośnie wszczęcia procedury niebieskiej karty, odbyły się cztery posiedzenia całego
zespołu. Żeby nie angażować zawsze całego zespołu są powoływane grupy robocze.
Postępowania dotyczące przemocy w rodzinie są często umarzane. W ośrodku działa Dział
usług opiekuńczych, który świadczy usługi dla osób starszych, wymagających opieki osób
drugich. W ubiegłych roku z tych usług skorzystało 40 osób, które wymagają takiej pomocy.
Działania MOPS z zakresu działań zleconych to świadczenia rodzinne, 1542 osoby otrzymały
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zasiłki pielęgnacyjne, 2432 osób skorzystało ze świadczeń rodzinnych. W ubiegłym roku
zmieniło się kryterium dochodowe do świadczeń rodzinnych. W związku z tym osób
uprawnionych było więcej. Większy wzrost nastąpił w pomocy społecznej. Zwróciła uwagę,
że w I kwartale do MOPS wpłynęło 130 wniosków więcej niż w tym samym okresie
ubiegłego roku. Na terenie Myszkowa istnieją dwa Domy Pomocy Społecznej (DPS), które
zabezpieczają potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi, mają 63 miejsca. DPS
współpracują z PFRON, w ramach której organizowane są wycieczki. Współpracują również
z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Sądem Rodzinnym.
W ubiegłym roku MOPS rozpoczął współpracę z firmą z Częstochowy, która zapewnia pracę
tym osobom, w tym roku jest ściślejsza współpraca. Świetlica środowiskowa liczy 35 miejsc,
średnio w ubiegłym roku przewinęło się 43 dzieci. Dzieci otrzymują posiłek. Dzięki
zaangażowaniu Pań oraz dwóch Ojców została odremontowana świetlica. Były
zorganizowane wycieczki, konkursy, warsztaty rękodzieła we współpracy z firma
z Koziegłów. Świetlica współpracuje również z MDK, MOSiR, nauczycielami oraz
stowarzyszeniem „Podlas”.
Radna Elżbieta Kościow przyznała, że sprawozdanie jest bardzo wyczerpujące. Jej zdaniem
daje ono bardzo pozytywny obraz pracy MOPS. Zapytała, czy na 2013r. jest przewidziana
realizacja przez MOPS projekt unijnego, który był realizowany w 2012r.?
Pani Agnieszka Ludwig odpowiedziała, że MOPS realizuje projekt systemowy od 2008r.,
były to projekty roczne. Z racji tej, że miał się teraz zakończyć okres programowania, MOPS
realizował projekt 2-letni. Obecnie MOPS jest na etapie pisania projektu, ponieważ założenia
projektu pozwalały na wydatkowanie tych środków niewydanych w 2013r., Urząd
Marszałkowski dał możliwość kontynuowania tego projektu do połowy 2015r., czyli przez
18 miesięcy. Termin złożenia wniosku upływa w maju. MOPS zadeklarował w ubiegłym
roku, że będzie kontynuował realizację projektu. Trudno powiedzieć, ile osób będzie objętych
projektem. MOPS będzie chciał oprócz szkoleń zawodowych, przeszkolić kilka rodzin
dysfunkcyjnych, dać im wsparcie psychologiczne. Od 2 lat pełnione są dyżury psychologa dla
ofiar przemocy, które się cieszą dużym zainteresowaniem.
Radna Mirosława Picheta zapytała odnośnie Działu usług opiekuńczych, na co może liczyć
chora osoba po wylewie, leżąca?
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że usługi opiekuńcze polegają na tym, że opiekunki
zabezpieczają podstawowe potrzeby tych osób, mogą zrobić zakupy, przygotować posiłek, nie
mogą wykonywać czynności medycznych, zastrzyków. Są sytuacje, że u podopiecznych
MOPS są wykonywane usługi pielęgniarskie, wówczas opiekunka i pielęgniarka umawiają
się, żeby np. razem wykąpać chorą osobę.
Radna Mirosława Picheta zapytała, jak często jest ta opieka zapewniona?
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że opieka jest codziennie w określonej liczbie godzin,
według możliwości MOPS, 2-3 godziny dziennie, w zależności, jakie są potrzeby klienta. Są
to tylko dni robocze.
Radna Mirosława Picheta zapytała o opiekę w weekendy, czy należy sobie zorganizować ją
we własnym zakresie. Zapytała, czy starsze osoby, o których mówiła, mogą na taką pomoc
liczyć?
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Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że jest to kwestia uzgodnienia w trakcie wywiadu
środowiskowego, żeby ustalić, jakie są potrzeby, jaki wymiar oraz zakres.
Radna Jadwiga Nowak zapytała, czy kwota 1 mln 904 tys. zł, którą gmina przeznacza na
Fundusz Alimentacyjny, jest na zasadzie dotacji?
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że są to zadania zlecone gminie.
Radna Jadwiga Nowak zapytała, czy nawet gdyby były oszczędności, nic to nie daje.
Pani Agnieszka Ludwig odpowiedziała, że nie.
Radna Jadwiga Nowak powiedziała, że interesuje ją jedno, ponieważ ustawa dopuszcza,
zabranie prawo jazdy, czy są już takie przypadki.
Pani Agnieszka Ludwig odpowiedziała, że tak. Dodała, że Fundusz Alimentacyjny jest bardzo
rozbudowany, jeśli chodzi o postępowanie administracyjne. Jeżeli MOPS uważa kogoś za
dłużnika, wzywa go do sporządzenia wywiadu. Jeżeli taka osoba nie zjawi się, MOPS ma
prawo wystąpić do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy oraz zgłosić do
Prokuratury o uporczywe uchylanie się od łożenia na dzieci. Najczęściej te postępowania są
umarzane, były tylko dwa przypadki, że sprawy były skierowane do sądu karnego.
Radna Jadwiga Nowak zapytała, czy z braku dochodów?
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że tak. Dodała, że była na spotkaniu z prokuratorem,
który wyjaśniał, że jeżeli dłużnik zadeklaruje, że zabiera dzieci raz na tydzień, raz na dwa
tygodnie, dzieci są u niego 2-3 dni, nie ma podstaw, że on się uporczywie uchyla od płacenia,
ponieważ ma kontakt z dziećmi. Dodała, że jest to zadanie zlecone, środki na Fundusz
Alimentacyjny pochodzą z Budżetu Państwa. Gmina nie miałaby żadnej korzyści z tytułu
oszczędności. Przeciwnie, koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego są bardzo wysokie
i niewystarczające ze środków, które są z dotacji.
Z-ca przewodniczącego komisji pani Anna Kustra – Grabowska zapytała, czy kwota
kryterium do alimentów do Funduszu też się zwiększyła?
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że nie. Kwota na samym początku, jak wchodził
Fundusz Alimentacyjny, była większa niż do świadczeń rodzinnych, obecnie jest to kwota 725
zł na osobę. W ubiegłym roku ta kwota się nie zmieniła, zmieniła się tylko w świadczeniach
rodzinnych. Nie była waloryzowana od 2003r., odkąd weszła w życie ustawa o świadczeniach
rodzinnych w takim kształcie. Ustawa zakładała, że co 3 lata będą weryfikowane, ale ta
weryfikacja mająca wpływ na rzeczywista zmianę kryteriów była w ubiegłym roku.
Z-ca przewodniczącego komisji pani Anna Kustra – Grabowska zapytała odnośnie
warsztatów terapii zajęciowej, jak one wyglądają w naszej gminie?
Pani Agnieszka Ludwig odpowiedziała, że w Myszkowie nie ma warsztatów. Warsztaty
terapii zajęciowej są w Wojsławicach i Ogorzelniku, prowadzi je Stowarzyszenie
„Towarzystwo Przyjaciół Dzieci”. Są nadzorowane przez powiat. Przyznała, że słyszała, że
w Wojsławicach coś się dzieje, żeby warsztaty przejęła gmina. Nie wie, czy są podjęte jakieś
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formalne kroki. Dodała, że gmina stara się zabezpieczać te zadania poprzez organizację
Domów Środowiskowych.
Radna Mirosława Picheta zapytała panią dyrektor MPS o program, gdzie skorzystało 26 osób,
czy wiadomo, że te osoby znalazły gdzieś zatrudnienie?
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że w ubiegłym roku po raz pierwszy zdarzyło się, że
osoby po zakończeniu projektu nie podjęły pracy. Założenia projektu z 2008r. są wykonane
przez MOPS z nadwyżką, ponieważ w poprzednich latach zdarzało się tak, że więcej osób
podejmowało pracę.
Radna Mirosława Picheta zwróciła uwagę, że założeniem tego projektu było min.
podniesienie umiejętności poprzez uczestniczenie w kursie prawa jazdy.
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że kursy się odbyły, ale zdawalność klientów MOPS jest
bardzo niska. Z tego powodu MOPS nie przewiduje tego działania i w następnych latach
również z uwagi na niezdyscyplinowanie członków projektu.
Radna Jadwiga Nowak powiedziała, że ma to trochę inny wymiar. Efektywność jej zdaniem
nie zawsze znaczy zatrudnienie. Podkreśliła wymiar społeczny tego działania poprzez
możliwość wyjścia takich osób z domu do innych ludzi, branie aktywnego udziału
w warsztatach.
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że rok poprzedni był rokiem, gdzie nikt po raz pierwszy
w ramach projektu nie podjął pracy. Z drugiej strony po raz pierwszy osoby, które przystąpiły
do projektu bardzo sumiennie uczęszczały na zajęcia i ukończyły przewidziana dla siebie
ścieżkę. Nikt nie odpadł, nie było naboru uzupełniającego. W poprzednich latach z dyscypliną
było różnie, była za to efektywność.
Radna Elżbieta Kościow zapytała odnośnie Świetlicy Środowiskowej, czy temat polepszenia
warunków na terenie ZSP nr 3 jest aktualny?
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że temat ten jest aktualny. Najprawdopodobniej
Świetlica Środowiskowa w tym roku zmieni lokal, żeby zwolnić tam salę dla dzieci. Dzieci
miałyby oddzielne wejście, nie przechodziłyby przez szkołę.
Radna Jadwiga Nowak zapytała, czy mogłoby więcej dzieci tam uczęszczać?
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że nie, dlatego że świetlica będzie funkcjonowała
w ramach nowej ustawy o wspieraniu rodziny jako placówka wsparcia dziennego. Ustawa
narzuca, że te placówki mogą liczyć maksymalnie 30 miejsc.
Z-ca przewodniczącego komisji pani Anna Kustra – Grabowska zapytała, czy radni mają
jakieś pytania, uwagi. Wobec wyczerpania pytań, zamknęła dyskusję. Poprosiła radnych
o zaopiniowanie informacji na temat rocznego sprawozdania z działalności MOPS za rok
2012 oraz informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem obu informacji. W głosowaniu wzięło udział
4 radnych. Przy 4 głosach za, informacja na temat rocznego sprawozdania z działalności
MOPS za rok 2012 została zaopiniowana pozytywnie.
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Przy 4 głosach za, informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla
gminy została zaopiniowana pozytywnie.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2013-2015.
Radna Jadwiga Nowak zapytała, czy coś nowego jest tutaj.
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że sam w sobie program jest nowy. Jest to zadanie
nałożone przez gminę przez nową ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Programy takie muszą być przyjmowane, nie mogą być dłuższe niż 3 lata. W programie są
ujęte zadania, które są założone w działalnościach innych instytucji, które działają na rzecz
rodziny, MOPS, Zespół Interdyscyplinarny, MDK, MOSiR. Są też podejmowane inne
działania, w ramach możliwości oraz pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz.
Odbyło się głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 4 radnych. Przy
4 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Myszków na lata 2013-2026.
Odbyło się głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 4 radnych. Przy
4 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Odbyło się głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 4 radnych. Przy
4 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
4/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta w Myszkowie.
Radna Jadwiga Nowak zapytała, kto jest autorem tych zmian, ponieważ zwykle jest to
robione na czyjś wniosek. Zapytała, czy na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta.
Z-ca przewodniczącego komisji pani Anna Kustra-Grabowska powiedziała, że to wynika
z przepisów.
Radna Jadwiga Nowak zapytała, czy przewodniczący wskazuję osobę, która wchodzi
w miejsce radnego. Czy ktoś wszedł na miejsce radnego.
Radna Mirosława Picheta powiedziała, że jeszcze nie.
Odbyło się głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 4 radnych. Przy
4 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
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5/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Miasta
w Myszkowie.
Odbyło się głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 4 radnych. Przy
4 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Burmistrz Miasta zaproponował radnym na najbliższą sesję dołożenie do porządku obrad
projektu uchwały wprowadzający zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych
inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. Niektóre samorządy w Polsce mają taką uchwałę
od dłuższego czasu. Gmina zwalniałaby z podatku od nieruchomości te podmioty oraz te
przedmioty opodatkowania, które będą związane z nowymi przedsięwzięciami. Treść tej
uchwały wyklucza możliwość robienia ruchów kapitałowych, które pozwalałyby
przemianowywać dotychczasowy biznes, żeby ktoś wszedł w ulgi podatkowe.
Zgodnie z uchwałą, gmina proponuje przedsiębiorcom zwolnienia:
 przez okres 2 lat, w przypadku zainwestowania w nową inwestycję 200 tys. zł oraz
utworzenie, co najmniej 2 nowych miejsc pracy,
 przez okres 3 lat, w przypadku zainwestowania w nową inwestycję 600 tys. zł oraz
utworzenie, co najmniej 8 nowych miejsc pracy,
 przez okres 4 lat, w przypadku zainwestowania w nową inwestycję 3 mln zł oraz
utworzenie, co najmniej 15 nowych miejsc pracy,
 przez okres 5 lat, w przypadku zainwestowania w nową inwestycję 10 mln zł oraz
utworzenie, co najmniej 30 nowych miejsc pracy,
 przez okres 7 lat, w przypadku zainwestowania w nową inwestycję 30 mln zł oraz
utworzenie, co najmniej 50 nowych miejsc pracy.
Burmistrz Miasta powiedział, że uchwała ta będzie sygnałem dla inwestorów. Niektórzy
inwestorzy chodzą i dopytują trochę o teren Gruchli, strefę ekonomiczną, wspólne zamysły ze
Starostwem odnośnie 7 ha strefy na Polach będuskich. Przyznał, że niektórzy przyjeżdżają lub
dzwonią i pytają, jaka jest oferta naszego miasta. Gmina powinna zastosować takie narzędzie,
które stosują inne samorządy. Zapisy tej uchwały będą weryfikować potencjalni inwestorzy.
Dodał, że zapisy w tej uchwale są korzystniejsze niż w innych gminach. Nie wiadomo, czy
ktoś z nich skorzysta. Stan prawny jest taki, że rozporządzenie, w oparciu, które powstała ta
uchwała, obowiązuje do końca tego roku. Od przyszłego roku, jeżeli pojawi się nowe
rozporządzenie, będzie konieczność podejmowania nowej uchwały. Jeżeli nie pojawi się, nie
będzie takiej konieczności. Podmioty, które weszłyby z nowym przedsięwzięciem do końca
tego roku pod rządami takiej uchwały, wchodziłyby w zakres tych ulg. Dodał, że będzie
prosić, aby radni przegłosowali tę uchwałę. Być może nikt nie skorzysta z takiej uchwały oraz
nie będzie nowego rozporządzenia. Podsumował, że takie działania trzeba podejmować.
Radna Jadwiga Nowak powiedziała, że kiedyś była taka uchwała. Przyznała, że pobieżnie
przejrzała ten materiał, ale ma jedną wątpliwość, w zapisie uchwały § 11 pkt.4. Poprosiła
o wyjaśnienie.
Burmistrz Miasta powiedział, że ten zapis wynika z szeroko pojmowanej pomocy regionalnej.
Każdy podmiot, który działa na określonych warunkach, musi spełniać wymienione
w uchwale parametry oraz je utrzymywać przez okres 5 lat. Jeśli tutaj ktoś to zaniedba, naraża
się na taka groźbę.
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Radna Jadwiga Nowak zapytała, czy jeśli pracodawca znajdzie się w wątpliwej sytuacji, że
pracownik idzie na urlop macierzyński, czy jest to utrata miejsca pracy, czy nie?
Zaproponowała dokonanie zapisu, że w sprawach nieuregulowanych w tej uchwale, odsyła się
do tego rozporządzenia.
Burmistrz Miasta powiedział, że bardzo często w Nadzorze Prawnym uchwały nie przechodzą
poprzez drobne potknięcia. Nie chciałby, żeby przez drobny zapis, uchwała została
odrzucona. Dodał, że tutaj wchodzą w grę zapisy dotyczące rozporządzenia oraz ordynacji
podatkowej. Czasami gmina umożliwia rozłożenie komuś podatku na raty, jest to pomoc de
minimis. Jest to obwarowane przepisami i działaniami Urzędu Miasta, jako organu
podatkowego. Poprosił radnych o wsparcie z uwagi na to, że nigdy nie wiadomo, komu się to
przyda. Może ktoś się będzie zastanawiał, czy rozpocząć inwestycję, czy nie. Jest to bodziec,
z uwagi na to, że obowiązuje do końca roku, a później nie. Istnieje zawsze groźba, że gmina
może nie zbadać, czy bez takiej uchwały ktoś i tak nie zrobiłby biznesu w Myszkowie lub
powiedziałby, że zrobi ją gdzie indziej.
Z-ca przewodniczącego komisji pani Anna Kustra-Grabowska zapytała, czy radni mają jakieś
pytania i uwagi. W związku z brakiem pytań, zaproponowała przegłosowanie uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 4 radnych, przy 4 głosach za, projekt
uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na
wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
na terenie miasta Myszkowa, został zaopiniowany pozytywnie.
Z-ca przewodniczącego komisji pani Anna Kustra-Grabowska odczytała list II Wojewody
Śląskiego skierowany do Burmistrzów, Wójtów w sprawie repatriantów. Materiał stanowi
załącznik do protokołu. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej zapoznała się z treścią
pisma.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Z-ca Przewodniczącego komisji

Protokołowała
Magdalena Niewiadomska

Anna Kustra-Grabowska
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