P R O T O K Ó Ł Nr 1/11
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
z dnia 11 stycznia 2011r.
W posiedzeniu komisji udział wzięli:
1.Radni w liczbie 6 osób – wg załączonej listy obecności.
2. Pani Halina Skorek – Kawka – Przewodnicząca Rady Miasta.
3. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
4. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta .
5. Pani Agnieszka Ludwig – dyrektor MOPS.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2011rok.
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 oraz gości. Stwierdził prawomocność obrad. Przedstawił
porządek posiedzenia. Zapytał czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi
do przedstawionego porządku posiedzenia. Wobec braku uwag poprosił o jego
przegłosowanie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku posiedzenia. W głosowaniu wzięło udział
6 radnych. Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 2.
Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
Na wiceprzewodniczącą komisji została zgłoszona kandydatura pani Anny Kustry –
Grabowskiej.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Kandydatura pani Anny
Kustry – Grabowskiej, przy 6 głosach za została przyjęta jednogłośnie.
Do punktu 3.
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2011 rok.
Przewodniczący komisji poprosił Burmistrza o przedstawienie w zwięzły sposób projektu
budżetu miasta Myszkowa na 2011 rok.
Na wstępie burmistrz stwierdził, że projekt budżetu otrzymał pozytywna opinię RIO.
Konstrukcja budżetu od tego roku się zmieniła, są narzucone współczynniki, które kontrolują
stan zadłużenia finansów gminy. Wyjściowym materiałem do zbadania stopnia zasobności
gminy był rok w którym miasto otrzymało 5,6 mln. zł. od syndyka MFNE skutek jest taki, że
wskaźniki zamożności naszej gminy są „przekłamane” na naszą niekorzyść – w górę, co
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narzuca nam większy rygor dyscypliny finansowej. Zmiany zaproponowane w budżecie nie
mogą przekroczyć deficytu zaproponowanego w prowizorium.
Burmistrz omówił bardzo krótko założenia budżetu i trudności z niego wynikające.
Stwierdził, że prowizorium zakłada taką sytuację, że zarówno przy wydatkach
inwestycyjnych jak i bieżących nie wszystkie potrzeby są zaspokojone. Zobowiązał się podać
do wiadomości radnych jak i publicznej tzw. bilansu otwarcia, który będzie wskazywał na
pewne niebezpieczeństwa, na szereg spraw, które świadomie nie zostały zaproponowane
prowizorium budżetowym. Wydatki bieżące to daleko zakrojone oszczędności zarówno
w jednostkach podległych, jak i na rodzimym polu. Śledząc budżet zauważymy, że każda
instytucja dostaje mniej środków w budżecie. Potrzeby urzędu są zabezpieczone na ok. 3,5
miesiąca. W temacie oświaty burmistrz poinformował radnych, że prowizorium zakłada
wydatki na oświatę na poziomie 25 mln. zł, a subwencja jest na poziomie 15,6 mln. zł, czyli
w tym prowizorium dokładamy 9,6. To jest największy udział, największe pole do
oszczędności i jednocześnie zarazem najtrudniejsze. Na spotkaniu z kierownikami,
dyrektorami szkół zostało podkreślone, że z uwagi na fakt, że nie można było „dopiąć”
budżetu zostały wprowadzone „oszczędności” - brakuje 1 mln. zł. w stosunku do tego ile
potrzeba na szkolnictwo.
Również na stowarzyszenia, w tym MKS, zaplanowana jest w budżecie mniejsza kwota
150 000,00 zł. Jeśli przystąpi taka sama ilość stowarzyszeń to możemy przypuszczać, że
rozdział tych środków nastąpi w podobnych proporcjach jak miało to miejsce w ubiegłych
latach, dla MKS przypadnie ok. 55%. W roku 2010 w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa
Narodowego było 30 000,00 zł, teraz jest 20 000,00zł. i nie jest powiedziane, że całą kwotę
otrzyma stowarzyszenie Opoka, bo być może do konkursu zgłoszą się inne stowarzyszenia.
Burmistrz dodał, że w roku bieżącym wszystkie jednostki zajmujące się kulturą i sportem
maja obniżoną dotację, a potrzeb nie ubyło np. MOSiR - dotacja zmniejszona o 400 000,00 zł
stąd decyzja o wykreśleniu wszystkich organizacji, grup uprzywilejowanych - oprócz dzieci
niepełnosprawnych - z listy osób, które miały darmowy wstęp na basen. Została im
zaproponowana stawka 2,00 zł w godzinach niszowych 6.00 – 8.00.
Burmistrz miasta Myszkowa omówił autopoprawki do przedstawionego radnym prowizorium
budżetowego. Przedstawił propozycje związane z wydatkami inwestycyjnymi.
Zapowiedział kontynuację rozpoczętych zadań – /informacja stanowi załącznik do protokołu/.
Zmiany dotyczą projektów, które maja dofinansowanie. Kończone będą inwestycje, które są
rozpoczęte, ewentualne zmiany, przesunięcia maja wynikać z konieczności zatrzymania
środków pomocowych. Życzyłby sobie, żeby w budżecie dominowały zadania finansowane
ze środków zewnętrznych. Choć sięganie po środki unijne narzuca wyższy stopień
dyscypliny, który należy zaprowadzić. Poinformował radnych, iż wpłynęło do Urzędu kilka
audytów, które grożą gminie sankcjami finansowymi dla budżetu na kwotę ok. 1mln.zł. Przy
korzystaniu z unijnych środków na skutek zastosowania procedur (np. kontrole, audyty) może
się okazać, że pierwotnie obiecany poziom dofinansowania może zostać obcięty. Powiedział,
że będzie się starał zrobić wszystko, aby zmniejszyć ten ciężar dolegliwości, który pojawił się
po dokonaniu wstępnego audytu, jednak chciałby mieć więcej argumentów.
Zeszły dwa zadania termomodernizacja szkoły nr 3 i oświetlenie Orlika przy szkole nr 5 i te
40 000,00zł wejdzie w wydatki inwestycyjne na ten rok. Gminie udało się uzyskać
przedłużenie umowy na Orlika na Mijaczowie. Podkreślił, że jest to program jednoroczny
czyli powinno się go w danym roku zacząć i skończyć. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę
na przedłużenie jeżeli do końca roku wydamy środki z dotacji.
Wspomniał o przedłużeniu inwestycji przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791.
Poinformował o zamiarze przyspieszenia o jeden rok inwestycji na ul. Traugutta, ponieważ
wiąże się ona z inwestycją pt. „Rewitalizacja rynku w Mrzygłodzie”. A tą inwestycję
będziemy również kontynuować. Przy nich w prowizorium budżetowym są wpisane kwoty
„0”, aby „spiąć” budżet wydatki są umieszczone w 2012r. Wystąpiliśmy do Urzędu
Marszałkowskiego o kolejne przesunięcie terminu, poprzedni burmistrz występował już
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dwukrotnie. Wydział promocji pracuje nad przeredagowaniem harmonogramów. Planujemy
wejście inwestora na teren budowy w 2011r., ale płatności są zaplanowane na 2012.
Działania związane z przesuwaniem inwestycji są źle odbierane przez Urząd Marszałkowski
ponieważ wskazują na to, że pierwotne harmonogramy albo były nierealne, albo jakieś
uwarunkowania wpłynęły na fakt, że stały się nierealne. Akurat tutaj ten drugi scenariusz –
kryzys w gospodarce, stan finansów itp. uderzyły w sytuacje finansową gminy, iż doszło do
przemieszczenia. Będąc w Katowicach uzyskał informację, że celowym jest zainteresowanie
się rynkiem w Mrzygłodzie. Jeśli tego nie zrobimy to instytucje pośredniczące we wdrażaniu
projektów często wydające ocenę beneficjentów, na którą to maja wpływ potknięcia
finansowe, mogły by nam zagrozić takimi sankcjami, że moglibyśmy być zawieszeni. Dana
instytucja z danego projektu mogłaby nas wykluczyć, a przy bardzo drastycznym scenariuszu
moglibyśmy się znaleźć na czarnej liście i już w ogóle nie móc starać się o środki unijne.
Planujemy wykonać ul. Traugutta dlatego, że wydaliśmy już 140 000,00zł na rewitalizację
rynku w Mrzygłodzie, a tej rewitalizacji nie można zrobić, jeśli nie wprowadzi się kanału
spustowego, który będzie odprowadzał deszczówkę z rynku, poprzez naturalne pochylenie
terenu poprzez ul. Traugutta. W związku z powyższym należałoby wcześniej rozpocząć tą
inwestycje, ponieważ nierzetelnym byłoby pisanie do Urzędu Marszałkowskiego, że my
chcemy zrobić wszystko 2012 skoro nie rozpoczniemy ul. Traugutta i nie zrobimy tego
przepustu. Stąd ta propozycja i kwota 380 000,00zł.
Burmistrz omówił inwestycje nie ujęte w prowizorium budżetowym.
- W związku z licznym interwencjami mieszkańców ul. Ceramicznej, których notorycznie
zalewają wody w okresie roztopów, przewidujemy zadanie inwestycyjne w kwocie
100 000,00zł. mowa jest tutaj o odprowadzeniu wód deszczowych czyli odwodnieniu ul.
Ceramicznej. Inwestycja o tyle potrzebna, że musimy mieć na względzie pewne priorytety,
a mianowicie w tym przypadku mienie mieszkańców gminy, które jeśli wykonamy to
zadanie nie będzie niszczone. Tą kwotę chcemy wydać w ciągu 2 lat
- Budowa kolejnego Orlika 2012. Program Orlika niebawem się skończy, określona ilość
Orlików ma powstać w kraju do 2012r. Ta liczba niepokojąco rośnie, bo im większa będzie ta
liczba, to mniejsze szanse, że Myszków w ogóle dostanie Orlika. W 2011 ten program na
pewno jeszcze będzie i uważam, że może nie koniecznie taki Orlik powinien powstać
w każdej dzielnicy, ale na pewno co najmniej jeszcze w jednym miejscu. Rozważając miejsca
gdzie mógłby powstać wskazał Myszków - Mrzygłód i Myszków - Nową Wieś. Po analizie
przeprowadzonej przez wydział IM, wszystkich możliwych miejsc łącznie z ul. Jaworznicką
na Pohulance, kierownik Hagno wskazał Mrzygłód. Przeciwko Orlikowi na Nowej Wsi
przemawiał wyższy koszt odwodnienia i dłuższy termin prac. Natomiast najlepszym terenem
biorąc pod uwagę priorytety czyli termin wykonania jest Mrzygłód. Podjęte zostały już
starania, żeby budowę tego boiska rozpocząć. Została zgłoszona inwestycja na placu
sportowym w Myszkowie, rozpoczęto rozmowy z ENION-em, wszystko po to by ją
uprawdopodobnić. Uprzedził, że tu również mogą nam grozić takie same konsekwencje jak
przy Orliku na Mijaczowie. Najlepszym terenem okazał się plac sportowy w Mrzygłodzie,
jeśli program będzie trwał jeszcze w 2012 to chciałbym od razu wnioskować o Orlika na
Nowej Wsi.
- Udział Myszkowa w programie „Bezpieczniej w Myszkowie” dofinansowanym z MSWiA
wprowadzającym zręby monitoringu w Myszkowie. W tym projekcie jest przewidziane
wyposażenie kierowców taksówek, autobusów w sprzęt umożliwiający droga radiową kontakt
a przez to przekazywanie informacji o zagrożeniach. Ponadto rozmieszczenie kilku kamer
w miejscach najbardziej niebezpiecznych. Projekt jest dofinansowany w 80% - dokładamy ok.
19 000,00zł.
- Dodatkowa kwota 20 000,00 zł dla OSP Mrzygłód. Ta jednostka jest teraz „w kolejce”.
Zamiast karosacji na kwotę 45 000,00 zł. przewidzianej w prowizorium budżetowym
proponuje się zakupić lekki samochód dokładając 60 000,00 zł. Różnica 5 000,00 zł byłaby
przeznaczona na drobne wydatki.
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Wynik kontroli rozkładamy na 2 lata budowę wymiennikowi, jak również na 2 lata budowę
kładki przy Starostwie.
Zaproponował by na płaszczyźnie Burmistrz - Rada Miasta został zbudowany parytet
inwestycji. Mamy bilans otwarcia czyli inwestycje realizowane w 2011r., zaproponował by
w latach kolejnych, w perspektywie 4-letniej były dokonywane takie zmiany, które
uwzględniałyby wszystkie dzielnice, by zachować „zdrowe proporcje”.
Pytania do prowizorium budżetowego zadali:
Radna Elżbieta Kościow zasygnalizowała, iż podtopienia występują nie tylko na Ceramicznej.
Będą sygnały z całego Myszkowa, a zwłaszcza z dzielnicy Ciszówka przy Waryńskiego. Tam
przy pierwszym moście notorycznie zalewana jest pierwsza i druga posesja. Ma nadzieję, że
te tematy będą również podejmowane.
Burmistrz odpowiedział, że będziemy podejmować działania, ale one będą rozciągnięte
w czasie, gdyż rzeczywiście sygnały płyną nie tylko z ul. Ceramicznej także np. z Granicznej
na Światowicie.
Radna Jadwiga Nowak zapytała o ulice Al. Wolności gdyż wg. niej w budżecie następuje
tylko zmniejszenie wydatków i czy w budżecie na ten rok są zaplanowane środki na aplikacje,
na wkład własny licząc na to, że będziemy się starać o środki zewnętrzne.
Przewodniczący komisji spytał czy ta inwestycja jest związana z pozyskaniem środków
zewnętrznych.
Burmistrz wyjaśnił, że owszem zostaje zmniejszona wartość inwestycji, ale ona sama zostaje
i będzie realizowana. Al. Wolności nie jest „naszą” drogą, jest to droga będąca w zarządzie
województwa, natomiast gmina realizuje tutaj własne zadanie w zakresie kanalizacji i tutaj
ponosimy koszty związane z dokumentacją, przygotowaniem i realizujemy je w porozumieniu
z Urzędem Marszałkowskim. Na aplikacje jest założona kwota 70 000,00 zł i to jest na
konkretny projekt o którym wiemy i planujemy. Natomiast na programy, które mogłyby się
pojawić w ciągu roku niestety nie ma takich środków.
Radna Mirosława Picheta zauważyła, że na szpital w budżecie miasta na ten rok nie są
przeznaczone żadne środki.
W ubiegłym na jednej z komisji roku był wniosek
o 750 000,00 zł. dla SP ZOZ w Myszkowie; poprosiła by Burmistrz się do niego
ustosunkował, gdyż w tym roku remont szpitala ma być zakończony, może warto by było do
tego wrócić.
Burmistrz odpowiadając stwierdził, że jest jeszcze ważniejszy problem, a mianowicie
„mieszkaniówka”, na którą w budżecie też nie ma ani 1zł., a na mieszkanie czeka w kolejce
ponad 70 rodzin. Chciałby powiązać te dwie sprawy i np. przeznaczyć pewną kwotę na szpital
w zamian za satysfakcjonującą cenę za internaty. Podkreślił, że nie jest przeciwnikiem
szpitala i powinien on być wspomagany przez gminę Myszków, jednak w obecnej sytuacji
trudno jest powiedzieć z czego powinien zrezygnować, komu „zabrać”. Jeśli na coś chcemy
przeznaczyć środki musimy wskazać źródło finansowania, on tego źródła w prowizorium
w tej chwili nie widzi, nie znajduje skąd można wziąć 750 000,00zł.
Przy rozliczeniu budżetu 2010 może się tak zdarzyć, że pojawia się środki „wolne” ponieważ
nie wydaliśmy tyle, ile planowaliśmy. Wysokość tych środków będziemy znali na początku
kwietnia. Wówczas możemy wrócić do tematu. Miasto Myszków do dej pory przekazało
1 500 000,00 zł plus zwolnienie z podatku od nieruchomości i nadal jest utrzymana ta ulga.
To jest ponad 100 000,00zł.
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Radna Kościow poparła stanowisko pana Burmistrza.
Przewodniczący komisji stwierdził, że nie chodzi tu o 500 000,00 żł czy 700 000,00 zł.,
a potrzeba dofinansowania z takiej instytucji jaką jest gmina to jest ponad 1 250 000,00zł. tak
by pozyskiwanie pieniędzy unijnych było możliwe dalej, szpital musiałby uzyskać pomoc
w kwotach powyżej 1 000 000,00zł. Chodzi tu o gminy ościenne jak Poraj, Żarki,
Koziegłowy. Jednak nie zależnie od tego, że akurat obecni tutaj radni są przedstawicielami
komisji zdrowia trzeba zauważyć, że powiatowy szpital w Myszkowie staje się jednym
z największych zakładów pracy na terenie powiatu i to nie tylko zabezpieczenie służby
medycznej na terenie powiatu ale także jako utrzymanie miejsc pracy w tym trudnym okresie.
Radna Jadwiga Nowak skonstatowała, iż w nazwie komisji jest rodzina, zdrowie i polityka
socjalna to są pojęcia niewymierne i trudno je przeliczyć. Natomiast bardzo zainteresowała ją
możliwość przejęcia, zakupu przez gminę internatów, bo faktycznie od wielu lat dla tych
ludzi najbiedniejszych nic się nie robi.
Burmistrz poinformował, że w związku z wykupieniem przez pana Buczka 50 mieszkań na
Pohulance z zasobów MSM sytuacja może się znacznie skomplikować, jeśli nowy właściciel
podniesie czynsze. Jeśli problem mieszkaniówki nie drgnie to nas to będzie kosztowało
znacznie więcej niż chcemy wydać na szpital. Jeśli nie zabezpieczymy mieszkań socjalnych,
będziemy płacić odszkodowania, poza tym liczba bezdomnych rośnie, a co za tym idzie
koszty utrzymania w schronisku.
Pani Agnieszka Ludwig określiła koszt schroniska na kwotę około 6 000,00zł miesięcznie.
W 2010r. była to kwota ponad 70 000,00 zł.
Przewodniczący komisji radny Andrzej Ciesielski zna doskonale schronisko dla bezdomnych
i uważa, że uszczęśliwiamy nasze społeczeństwo na siłę. Zainteresowanie takim schroniskiem
„osób potrzebujących” jest tylko wówczas jeśli temperatura spada poniżej 20ºC. Stwarzamy
wizję społeczeństwa nadopiekuńczego. Próbujemy coś budować na siłę, wykazać się tym na
papierze, a nie zadajemy sobie pytania czy to w ogóle funkcjonuje. Zapytał czy tam jest pełne
obłożenie poza niekorzystnym sezonem zimowym.
Pani Agnieszka Ludwig odpowiedziała, że generalnie patrząc po kosztach utrzymania
schroniska one rosną. Schronisko przyjmuje osoby nie tylko z terenu miasta Myszkowa,
gmina ostatniego stałego zameldowania ma obowiązek pokryć koszty pobytu. Jest rotacja
osób, być może w sezonach letnich tych osób jest mniej. Ta instytucja jest potrzebna tym
bardziej, że od pewnego czasu są tam prowadzone zajęcia terapeutyczne.
Programy terapeutyczne przewodniczący komisji uważa za przerost treści nad formą. Jego
zdaniem należałoby zabezpieczyć ten ośrodek w prawdziwą opiekę medyczna. Zrobić dla
lekarzy, pielęgniarek przyjazną atmosferę, wystarczyłby pokój do badań. Uważa, iż tam
brakuje podstaw, trzeba wdrożyć to co jest do zrobienia niewielkimi nakładami a nie tworzyć
programy na papierze. Nie należy powielać zadań NFZ. Nie bądźmy lepsi od tych na górze.
Programy terapeutyczne wiadomo są nośne, ale na niewiele się to zdaje. Co do SP ZOZ
Myszków ma nadzieję, że sprawa nie zostanie pominięta w budżecie na 2011, określona
kwotę będziemy mogli poznać w okolicach kwietnia.
Komisja sformułowała wniosek:
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Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w miesiącu kwietniu 2011r. w budżecie miasta
Myszkowa na 2011 środków na pomoc finansową dla SP ZOZ Myszków z uzyskanych
wolnych środków lub ponadplanowych dochodów.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych, przy 4 głosach za, 2
wstrzymujących się wniosek został przyjęty.
Przewodniczący zamknął dyskusję. Poprosił o zaopiniowanie budżetu wraz z poprawkami
burmistrza.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych, przy 6 głosach za projekt
budżetu został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
Do Komisji Finansów i Budżetu została skierowana opinia:
Po omówieniu na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2011r. projektu budżetu na 2011 rok
oraz wysłuchaniu autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Miasta Myszkowa
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu wraz z autopoprawkami Burmistrza.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Myszkowa na 2011r.
Przewodniczący komisji w związku z tą uchwałą poprosił o szereg wyjaśnień, które
umożliwiłyby mu zrozumienie tematu, gdyż jeśli chodzi o przeciwdziałanie alkoholizmowi
i narkomanii nie ma doświadczenia. Jednak zawarta w Gminnym Funduszu kwota
450 000,00zł. jest dla niego porażająca i przerażająca, ma wrażenie, że choroba alkoholowa
stała się jedną z najbardziej uprzywilejowanych finansowo chorób w Polsce.
Pani Agnieszka Ludwig objaśniła kolejno kierunki działania, formy i rodzaje ich realizacji,
przeznaczone na to kwoty w gminnym programie profilaktyki.
Przewodniczący komisji radny Andrzej Ciesielski chciał wykazać pewne punkty w kosztach,
które wg niego nie są zasadne i przesunąć je do innych punktów, gdzie byłoby wg niego
wykorzystanie tych środków bardziej zasadne. Wnioskował o zmniejszenie ilości członków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Prosił o wyjaśnienie potężnej wg niego dysproporcji kwot pomiędzy świetlicami jeśli chodzi
o przyznane środki.
Radna Halina Skorek – Kawka zreferowała zakres działalności świetlicy środowiskowej przy
OHP, wykorzystanie przyznanych środków. Zwróciła się z prośbą o zwiększenie środków na
dożywianie dzieci w świetlicy.
Radna Jadwiga Nowak oznajmiła, iż jest od wielu lat członkiem Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uważa, że zmniejszenie jej składu odbiłoby się
niekorzystnie na pracach tej komisji. W kwestii działania świetlicy środowiskowej przy OHP
wielokrotne kontrole, z których zostały sporządzone protokoły potwierdziły, że do tej
świetlicy dzieci nie uczęszczają. Miejska Komisja starała się wyjaśnić ten problem, gdyż
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docierały do niej sygnały, że na listach podpisane były dzieci, które w tym momencie
świetlicy w ogóle się nie znajdowały.
Radna Skorek – Kawka nie zgodziła się z zarzutami radnej Nowak, zaprzeczyła im,
powiedziała, że wszystkie przychodzące na świetlicę dzieci same wpisują się na listę
obecności. Podtrzymała swój wniosek o zwiększenie dofinansowania na dożywianie dzieci
w świetlicy przy OHP.
Została omówiona działalność świetlicy środowiskowej realizowanej przy MOPS.
Przeznaczone na nią środki w kwocie 198 397,00 zł rozbito na składowe kwoty i wyjaśniono
ich wydatkowanie.
Radna Elżbieta Kościow zapytała czy w kwocie 23 000,00zł zaspakajane są potrzeby
dożywiania dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Jednocześnie poparła wniosek radnej
Haliny Skorek - Kawki o przeznaczenie większych środków na dożywianie dzieci.
Pani Agnieszka Ludwig odpowiedziała, że w ubiegłym roku ta kwota wystarczyła. Jak do tej
pory zawsze była wystarczająca. Jednak program można zmienić w każdej chwili. Pomimo
tego, że jest on przyjmowany na cały rok, to zmian zawsze można dokonać, jak w budżecie.
Przewodniczący komisji radny Andrzej Ciesielski zapytał o kwotę 40 000,00zł przeznaczoną
na wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych. Zaproponował jej przesunięcie na inne bardziej szczytne cele. Mamy
monopolistę wykorzystującego te środki w całości, a skoro jest monopol to wg. niego zbyt
dobrze nie funkcjonuje. Zauważył dysproporcję na dożywianie dzieci 23 000,00zł na
wspieranie jednego tylko stowarzyszenia 40 000,00zł. uważa, że ta kwota jest znacznie
przesadzona i można ją przesunąć na inne bardziej szczytne cele. A mianowicie na
dożywianie.
Pani Agnieszka Ludwik poinformowała obecnych, że nie jest to kwota tylko dla jednego
stowarzyszenia, ale dla wszystkich, które się zgłoszą. Faktem jest, że dotychczas było tylko
stowarzyszenie jedność natomiast mogły zawiązać się inne. Jeśli przystąpi kilka to wówczas
ta kwota zostanie podzielona.
Pani Jadwiga Nowak powiedziała, że osoby pracujące w ramach Miejskiej Komisji
Alkoholowej dokładnie sprawdzają wszystkie rodziny. I nie można nadużywać sformułowań,
że dzieci są głodne. Nie ma dzieci głodnych. Dzieci dostają obiady w szkole. Co do świetlicy
środowiskowej wszyscy członkowie komisji mają jedno zdanie. Coś z tą świetlicą trzeba
zrobić, to jest zdanie kuratorów, którzy znają te rodziny.
W kwestii 40 000,00zł dla stowarzyszenia wyjaśniła, że to nie są środki które ono dostaje do
ręki. Z tej kwoty jest m.in. opłacany lokal.
Pani Halina Skorek – Kawka oświadczyła, że skład komisji jest polityczny, a na tą świetlicę
był nalot, w celu jej zlikwidowania, żeby MDK mógł wynająć to pomieszczenie. Zarzuciła
członkom komisji, iż nie mają na względzie dobro dzieci, a cele polityczne. Poprosiła raz
jeszcze komisję o zwiększenie środków na dożywianie dzieci.
Komisja sformułowała wniosek:
Komisja wnioskuje o dokonanie zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Myszkowa na 2011 rok poprzez przesuniecie kwoty 5 000,00 zł z realizacji programów
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profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, prelekcji i programów profilaktycznych dla
rodziców na dofinansowanie do dożywiania dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych, przy 6 głosach za wniosek
został przyjęty – jednogłośnie.
Przewodniczący komisji poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały po zmianach zgodnie
z wnioskiem komisji.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 6 radnych, przy 6 głosach za projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
2/Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych, przy 6 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
3/Projekt uchwały w sprawie powołania przedstawiciela do SP ZOZ
Na przedstawiciela został zgłoszony przewodniczący komisji radny Andrzej Ciesielski.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych, przy 6 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka- Psyk

Andrzej Ciesielski

8

