PROTOKÓŁ Nr 8/16
z posiedzenia Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
z dnia 26 stycznia 2016r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Radni w liczbie 6 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak - Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Grażyna Miśniakiewicz – radca prawny w Urzędzie Miasta.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2016r.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec Bartnik. Stwierdziła prawomocność obrad. Powitała zebranych na posiedzeniu. Przedstawiła
porządek posiedzenia. Poprosiła o przegłosowanie porządku posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
5 radnych. Przy 5 głosach za, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 5 głosach za, protokół został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 3.
Opracowanie planu pracy komisji na 2016r.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zaproponowała następujący plan pracy
komisji na 2016r.
Styczeń
1. Opracowanie planu pracy komisji na 2016r.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.
Luty/Marzec
1. Informacja na temat problemu bezdomności w gminie Myszków.
2. Informacja na temat skali bezrobocia w powiecie myszkowskim oraz aktualna tendencja
tego zjawiska.
3.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
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5. Sprawy różne.
Kwiecień
1. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności MOPS oraz oceny zasobów pomocy społecznej
za rok 2015 dla gminy z uwzględnieniem działalności Środowiskowych Domów
Samopomocy ul.Millenium i ul.Gałczyńskiego.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.
Maj/Czerwiec
1.Informacja SP ZOZ Myszków na
temat realizacji kontraktu z NFZ oraz kondycji
finansowej.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.
Lipiec/Sierpień
1.Przyjęcie informacji nt. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I
półrocze 2016r.
2. Wysłuchanie informacji o problemie
narkotykowym na terenie gminy.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy różne.
Wrzesień/Październik
1. Informacja na temat ilości, stanu technicznego oraz przeprowadzonych remontów lokali
socjalnych oraz dalszych planów związanych z ich pozyskiwaniem.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.
Listopad/Grudzień
1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2017r.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy radni mają jeszcze jakieś
inne propozycje?
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie
na 2016r.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 5 radnych, przy 5 głosach za,
0 wstrzymujących się, 0 przeciwko projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie.
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Do punktu 5.
Sprawy różne.
Pan Z. K. mieszkaniec Miasta Myszkowa powiedział, że był na Komisji Zdrowia w Powiecie
i pytał kto był w komisji na dyrektora Szpitala Powiatowego w Myszkowie. Zapytał
przewodniczącą Komisji Zdrowia w Powiecie jak sobie wyobraża jak przyjdzie dyrekcja
Szpitala, a ona będzie miała uwagi do niego. Przewodnicząca Hagar zaczęła wstrzymywać się
od odpowiedzi, wybronił ją jeden radny mówiąc, że jak będzie jakaś sprawa przewodnicząca
będzie mogła się wyłączyć. Bardzo ważny jest pluralizm, żeby w organach samorządowych
można było bez uwag co do różnych powiązań.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że w mieście byłoby to
niedopuszczalne. Na pierwszej komisji pan Burmistrz pytał, czy są jakieś powiązania?
W mieście byłoby to niedopuszczalne i nie byłoby takiej sytuacji.
Radna Mirosława Picheta zwróciła uwagę, że tym bardziej, że to Komisja Zdrowia ma tam
rozliczać, czy ewentualnie kierować pytania do dyrektora ZOZ. Jeśli trochę godności ktoś ma
to powinien sam zrezygnować.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik dodała, że tam w Radzie jest trzech
lekarzy.
Radna Mirosława Picheta dodała, że w Komisji Zdrowia wcale nie musi być lekarz, może
mieć też inne spojrzenie np. jako pacjent.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec - Bartnik zapytała, czy pan K. nie dostał
jednoznacznej odpowiedzi od przewodniczącej?
Pan Z. K. mieszkaniec Miasta Myszkowa przypomniał, że jeden radny powiedział, że może
się wyłączyć z dyskusji. Zdaniem mieszkaniec nie jest to chyba możliwe, jak się bierze kasę
jak się jest przewodniczącym.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik dodała, że jednostką podległą jest
tylko ZOZ, nie ma nic innego.
Radna Mirosława Picheta zapytała, czy my jako Komisja Zdrowia możemy sformułować
jakiś wniosek w tym temacie?
Pan Burmistrz zaproponował, żeby zapytać prawnika. Najgorsza rzecz to jest
zaproponować jakiś pomysł, później będziemy odbierani, że komisja zachowała się w sposób
niepoważny, wychyliła się. Nie chciałby, żeby wyszło, że komisja zachowała się
niekompetentnie.
Pan Z. K. mieszkaniec Miasta Myszkowa przypomniał, że zadał pytania pani
przewodniczącej Komisji Zdrowia w Powiecie pytania. Kiedy pani przewodnicząca
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zrezygnowała przed konkursem, czy był warunek rezygnacji pani jako lekarza naczelnego
przed przystąpieniem do konkursu męża?
Pan Burmistrz powiedział, że powołując Kapitułę na Galę Promotor nie wchodzę i nie
ingeruję w sprawy pracy Kapitały tylko raczej akceptuję. Zdarza mi się, że sam opowiadam
się za kimś, tak jak w tym roku zgłosiłem pana Tylkowskiego. Mieliśmy taka sytuację, żeby
nagrodzić Promotorem członka Kapituły, wtedy ta osoba się wyłączała i nie brała udziału
w głosowaniu. Chciano nagrodzić Promotorem panią dyrektor MDK, zaprotestowałem, bo
jest inny charakter tych nagród. My pracujemy po to, żeby podziękować tymi Promotorami
komuś, że wspiera miasto, cele społeczne. Idiotyczne byłoby, gdybyśmy sobie sami dawali
nagrody.
Radna Mirosława Picheta dodała, że była kiedyś taka sytuacja, że w Radzie Nadzorczej
MTBS była Pani i później był powołany pan Milej. Później Pani zrezygnowała, bo wspólnie
zamieszkiwali. Była podobna sytuacja.
Pan Burmistrz wtrącił, że po ujawnieniu informacji, to nie było zabroniona prawnie. To było
dopuszczalne prawnie. Mogłoby tak być, że związek nieformalny i prawnie nie ma nic do
powiedzenia. Skoro został ujawniony fakt i ta kwestia rzutowała, że mogę się w ocenie
różnić, mogę inaczej na kogoś patrzeć, Pani złożyła rezygnację.
Radna Mirosława Picheta dodała, że to była przewodnicząca Rady Nadzorczej. Też
zrezygnowała ze względu, że osoba z którą zamieszkiwała była prezesem. To było podejście
honorowe.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik skomentowała, że jest to może
nieetyczne, każdy sobie może oceniać jak chce.
Pan Burmistrz zaproponował, żeby nie wywoływać niepotrzebnych emocji. Jest to sprawa
Powiatu, patrzę co tu jest do zrobienia.
Radna Mirosława Picheta dodała, że radni mają też coś do powiedzenia. Jak była budowa
Szpitala to Rada wspierała dosyć grubo finansowo. Też mamy coś do powiedzenia w tym
temacie.
Pan Z. K. mieszkaniec Miasta Myszkowa poprosił o wypowiedź radną Zofię Jastrzębską,
przewodniczącą Klubu PO w temacie pani Hagar.
Radna Zofia Jastrzębska powiedziała, że do tej pory nie zastanawiałam się nad tym.
Radna Mirosława Picheta poprosiła panią prawnik, czy Komisja Zdrowia może sformułować
wniosek, czy jeżeli małżonek jest dyrektorem, a tu pani przewodniczącą Komisji Zdrowia,
żeby zmienić i żeby kto inny był i żeby na pewne tematy spojrzeć obiektywnie.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała ilu tam jest radnych?
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Radna Mirosława Picheta powiedziała, że dziewiętnastu.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że też powinien wysunąć
taki wniosek.
Pan Burmistrz zapytał, czy jak była dyskusja o tym byli przedstawiciele mediów?
Pan Z. K. mieszkaniec Miasta Myszkowa powiedział, że uzyskał odpowiedź, że komisja
powołana przez Zarząd była w składzie: p. Kilanowska - pracownik Starostwa, p. Marchewka
– pracownik Starostwa, P. Morawiec – radny, członek Zarządu Powiatu i p. Socha - Korendo
– członek Zarządu i p. Hajto – Mazur wójt gminy Niegowa jako lekarz.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że p. Hagar podlega
również pod pana dyrektora w Szpitalu.
Radna Zofia Jastrzębska zwróciła się do radnych z pytaniem, jaka jest rola naszej komisji
w ingerowanie sprawy Powiatu.
Pan Z. K. mieszkaniec Miasta Myszkowa powiedział, że zgłasza jako mieszkaniec. Dodał, że
mąż pani Jastrzębskiej bronił pani przewodniczącej, powiedział, że może się wyłączyć w
sprawach trudnych.
Pani Grażyna Miśniakiewicz radca prawny Urzędu Miasta powiedziała, że zrozumiała, że
chodzi o konflikt interesów.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik poprosiła, żeby pan Kudryś wyjaśnił
o co mu chodziło w jednym zdaniu.
Pan Z. K. mieszkaniec Miasta Myszkowa powiedział, że wczoraj na Komisji Zdrowia Rady
Powiatu zabrał głos i zapytał, kiedy p. Hagar zrezygnowała ze stanowiska naczelnego lekarza
w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie, czy to był warunek przystąpienia jej męża do
konkursu, w jakim składzie pracowała komisja powołana przez Zarząd na wybór pana
dyrektora Hagara. Czy p. Hagar obecnie nie powinna zrezygnować skoro jest przewodniczącą
Komisji Zdrowia, jak sobie wyobraża pracę komisji jak przyjdzie dyrekcja. Obronił to
przewodniczący Rady Powiatu pan Jastrzębski i powiedział, że może się wyłączyć.
Radna Mirosława Picheta zapytała, czy my jako radni moglibyśmy sformułować wniosek, czy
zapytanie. Podobny przypadek był w MTBS, gdzie przewodniczącą Rady Nadzorczej była
pani, gdzie powołany był później p. Milej, a oni później zamieszkiwali w konkubinacie,
w związku z tym honorowo zrezygnowała.
Pani Grażyna Miśniakiewicz radca prawny Urzędu Miasta powiedziała, że tu bardziej jest
kwestia etyczna niż kwestia prawna. Przyznała, że nie jest z tego terenu, ale z tego co wie
dyrektorem Szpitala jest mąż przewodniczącej Komisji Zdrowia Rady Powiatu. Na pewno
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tutaj nie ma prawnego problemu, bo gdyby tutaj taki był absolutnie nie byłoby to
zaakceptowane. Zastanawianie się nad problemem etycznym to nie jest moja sprawa.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że radni jako komisja nie
będą uczyć kogoś etyki.
Pani Grażyna Miśniakiewicz radca prawny Urzędu Miasta powiedziała, że jest to kwestia
Powiatu, zaakceptowano to.
Radna Zofia Jastrzębska dodała, że p. Hagar była naczelnym lekarza Szpitala Powiatowego
w Myszkowie i z tej funkcji zrezygnowała, gdy dyrektorem Szpitala został jej mąż, wcześniej
był p.o.
Radna Mirosława Picheta zapytała, jak pani sobie widzi Komisje Zdrowia jeśli dojdzie do
różnych zapytań, a tu małżeństwo. Czy to wygląda elegancko?
Radna Zofia Jastrzębska zwróciła uwagę, że komisja nie składa się wyłącznie
z przewodniczącej.
Radna Mirosława Picheta powiedziała, że przewodnicząca ustala i prowadzi pewne rzeczy.
Radny Norbert Jęczalik dodał, że prawo tego nie zabrania.
Pani Grażyna Miśniakiewicz radca prawny Urzędu Miasta potwierdziła, że prawo tego nie
zabrania.
Pan Z. K. mieszkaniec Miasta Myszkowa powiedziała, że tam była taka ważna uwaga, że pan
radny, były Starosta pan Wojciech Picheta powiedział, że słyszał, że będą zwolnieni ludzie
Pichety, 30 osób. Cisza była na ten temat. Przypomniał, że podał radnym skład komisji,
czterech pracowników Starostwa, niech tak będzie, takie jest prawo i tu nikt nie może
ingerować.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała mieszkańcowi
Myszkowa, żeby zwrócił się z tym do Starosty, bo radni gminy nie maja wpływu na tamte
organy.
Pan Z. K. mieszkaniec Miasta Myszkowa dodał, że miasto dotowało budowę Szpitala.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik wtrąciła, że to nie Miasto daje tylko
Powiat.
Radna Mirosława Picheta powiedziała, że radni jako Miasto dali na rozbudowę Szpitala
i Powiat się zwracał do nas. Wyjaśniła, że chodzi o to, żeby ktoś p. Hagarowej nie zarzucił, że
są pewne sprawy naciągane. Honorowo jak tu się pani zachowała i zrezygnowała, w ogóle
wyłączyła się, zrezygnowała z Rady Nadzorczej.
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Radna Zofia Jastrzębska powiedziała, że my jako Rada, jako Komisja Zdrowia nie możemy
nikomu powiedzieć, że robi coś nieetycznego, czy etycznego.
Radny Norbert Jęczalik skomentował, że czujność mieszkańców jest organ kontrolny.
Pan Z. K. mieszkaniec Miasta Myszkowa przyznał, że powiedział p. Hagar, czy nie
wypadałoby jej zrezygnować.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała jaka była odpowiedź pani
przewodniczącej?
Pan Z. K. mieszkaniec Miasta Myszkowa odpowiedział, że pan Jastrzębski powiedział, że
p. Hagar będzie mogła się wyłączyć jak będą sprawy trudne. Taka opcja, kasę brać, ale nie
chce mieć odpowiedzialności, bo się wyłączy.
Radna Zofia Jastrzębska poprosiła, aby mieszkaniec pominął sprawy finansowe.
Pan Z. K. mieszkaniec Miasta Myszkowa zaproponował, żeby radna zrezygnowała z diety.
Radna Zofia Jastrzębska zapytała, że dlaczego ona ma zrezygnować, jeżeli wszyscy
zrezygnują, ja też zrezygnuję.
Pan Z. K. mieszkaniec Miasta Myszkowa powiedział, że miasto ma mało pieniędzy,
zaproponował żeby radna zrezygnowała z diety.
Radna Zofia Jastrzębska powiedziała, że nie wiem, czy ta dieta nie pójdzie na miasto.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodnicząca komisji

Magdalena Niewiadomska

Beata Jakubiec - Bartnik
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