P R O T O K Ó Ł Nr 2/11
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
z dnia 8 marca 2011r.
W posiedzeniu komisji udział wzięli:
1.Radni w liczbie 5 osób – wg załączonej listy obecności.
2. Pani Iwona Franelak – z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa.
Nieobecni radni:
Pani Jadwiga Nowak – usprawiedliwiona.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2011 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 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
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 i przyjęcie planu pracy komisji na 2011 rok.
Przewodniczący komisji przypomniał radnym, że na poprzedniej komisji toczyła się dyskusja
na temat dotacji na rzecz SP ZOZ Myszków, został przyjęty wniosek. Jednak chciałby, żeby
punkt dotyczący tego tematu był również ujęty w planie pracy. W maju jest zaplanowany pkt.
dotyczący przyjęcia informacji nt. rozbudowy szpitala, będzie wówczas zaproszony na
posiedzenie jego dyrektor i aby można mu było przedstawić konkretne propozycje wówczas
należałoby taką informację posiadać już w kwietniu. Jest to ważna sprawa, jeśli chodzi
o komisję jesteśmy ciałem doradczym, ostateczna decyzja będzie podejmowana na sesji.
Radni, członkowie komisji zdrowia powinni dbać o ten czołowy, sztandarowy obiekt służby
zdrowia. Jego zdaniem gmina Myszków powinna partycypować w kosztach tego
przedsięwzięcia. Nie chce proponować sumy, powinna ona wyjść od Burmistrza, w kwietniu
prosiliby już o konkretną kwotę jaka moglibyśmy przeznaczyć na w/w cel, zapowiedź czy to
w ogóle będzie możliwe, a jeśli tak to w jakim terminie, wówczas radni się do tego
ustosunkują. Co do jej wysokości to uważa, że „Urząd czułby się zawstydzony”, jeśli byłaby
ona niższa niż proponuje Burmistrz miasta Żarek czy Koziegłów, musi ona być kompatybilna
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z wielkością miasta. Te cyfry powinny wynikać z wielkości miasta, nie mogą być równowarte
kwocie, którą proponuje Burmistrz miasta Żarek. Nasze miasto jest o wiele większe,
dysponuje większymi możliwościami.
Radna Elżbieta Kościow zaaprobowała włączenie do planu pracy punktu dotyczącego
ewentualnego dofinansowania dla SP ZOZ Myszków.
Radna Mirosława Picheta poinformowała radnych, że zgodnie z deklaracją pani Skarbnik już
po pierwszym kwartale będzie można powiedzieć jaką sumą będzie można dysponować, jaką
kwotę będzie można przeznaczyć na pomoc dla szpitala. Poza tym przekazała informację, że
do szpitala zakupione są różne sprzęty na które jest gwarancja, jeśli w określonym czasie nie
zakończy się budowa i nie zostaną one „uruchomione” wówczas jeśli okaże, że jakieś
urządzenie jest uszkodzone lub nie działa trzeba będzie z własnych pieniędzy dokonywać
naprawy. Co do kwoty to w poprzedniej kadencji proponowali ją radni, a burmistrz się
ustosunkowywał. Jej zdaniem radni mają prawo zaproponować kwotę.
Z-ca Burmistrza Miasta pani Iwona Franelak przyznała, że władze miasta widza wagę
problemu i na pewno będziemy partycypować w kosztach, niemniej jednak musimy brać pod
uwagę możliwości budżetu. Nie możemy zrobić nic, co mogłoby naruszyć dyscyplinę
finansów publicznych. Pani Skarbnik po powrocie z L4 oszacuje możliwości finansowe.
Do projektu planu pracy Komisji Zdrowia Rodziny i Polityki Socjalnej został dodany na
kwiecień punkt zawierający informację pana Burmistrza na temat możliwości finansowych
udzielenia pomocy dla SP ZOZ Myszków.
W związku z przewidywaną w planie pracy informacją dyrektora SP ZOZ Myszków nt.
realizacji kontraktu z NFZ oraz postępu prac przy modernizacji szpitala postanowiono
zaprosić na posiedzenie komisji oprócz dyrektora SP ZOZ w Myszkowie również
ordynatorów oddziałów i przedstawicieli związków zawodowych.
Przewodniczący komisji pan Andrzej Ciesielski stwierdził, że jeśli mamy o czymś decydować
i w czymś podpowiadać – jesteśmy „ciałem opiniotwórczym” absolutnie nic nikomu nie
możemy narzucać, a zwłaszcza dyrektorowi szpitala – to przed wysłuchaniem takiej
informacji uważa za celowe spotkanie się z ordynatorami oddziałów, posłuchanie niższej
rangą niż dyrektor pracowników SP ZOZ Myszków. Chciałby poznać element tzw. czynnika
ludzkiego. Czy Ci ludzie są zadowoleni z pracy, jakie maja bolączki, co myślą na temat
rozszerzenia tej placówki. Chciałby rozmawiać o tych elementach, które składają się na
jakość pracy. Jako radni powinniśmy nie tylko słuchać ale też sensownie pytać. Musimy znać
nie tylko sytuację samej infrastruktury, wyposażenia żeby móc zadawać pytania.
Radna Elżbieta Kościow zgodziła się z przewodniczącym twierdząc, że tak pozyskana
informacja byłaby większa, globalniejsza i jest za. Tym bardziej, że wówczas komisja będzie
już znała kwotę, jaką będzie mogła przekazać szpitalowi.
Przewodniczący komisji zapytał radnych czy mają inne propozycje do planu komisji, czy
chcieliby wprowadzić jakiś punkt.
Radny Eligiusz Uchnast stwierdził, że plan pracy zawiera klauzulę, umożliwiającą w każdej
chwili zgłaszanie nowych tematów. Zaproponował pozostawienie planu w obecnym kształcie.

2

Plan pracy na 2011 rok został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 4,
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego
w związku z wygaśnięciem mandatu (p. Dariusz Muszczak).
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 5 radnych, przy 5 głosach za projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego
w związku z wygaśnięciem mandatu (p. Adam Zaczkowski).
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 5 radnych, przy 5 głosach za projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2011-2023.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 5 radnych, przy 5 głosach za projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
4/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 5 radnych, przy 5 głosach za projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
5/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/06 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miasta w Myszkowie
i zasad ich przyznawania.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 5 radnych, przy 5 głosach za projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
6/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta
w Myszkowie.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 5 radnych, przy 5 głosach za projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
7/ Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 5 radnych, przy 5 głosach za projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
8/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta
w Myszkowie na 2011r.
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Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 5 radnych, przy 5 głosach za projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
9/ Projekt uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Myszkowa.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 5 radnych, przy 5 głosach za projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
10/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zasad przeznaczania do
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Myszków, wysokości
stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 5 radnych, przy 5 głosach za projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
11/ Projekt uchwały w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy
Myszków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 5 radnych, przy 5 głosach za projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
12/ Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu
w Myszkowie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej poprzez likwidację oddziału dla przewlekle chorych.
Przewodniczący komisji objaśnił, że w 2009 r. na szczeblach ministerialnych zapadła decyzja
by w szpitalach polskich była tendencja do likwidowania oddziałów dla przewlekle chorych.
Wyszła ustawa proponująca przesunięcie tych świadczeń w kierunku mniejszych jednostek,
tak by szpitale pozostawić dla pacjentów wymagających szybkiej diagnostyki. Te posunięcia
SP ZOZ Myszków wynikają nie ze złej woli do obłożnie, nieuleczalnie chorych tylko z
ustawy. Stad to przekwalifikowanie oddziału dla przewlekle chorych na oddział chorób
wewnętrznych nr 2, czyli rozszerzenie działalności szpitala w Myszkowie o jeszcze jeden
oddział. Zapotrzebowanie na usługi oddziału wewnętrznego jest chyba w szpitalu największe.
My nie możemy zająć stanowiska decyzyjnego, bo takie decyzje już zapadły. My możemy
wydać tylko opinię. Nasza ewentualnie opinia negatywna będzie tylko pro forma.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 5 radnych, przy 5 głosach za projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji stwierdził, że mimo iż nie jest to branżowo właściwa komisja do
omawiania problemów inwestycji to jednak nie sposób przejść obojętnie obok problemu ul.
Kolejowej. W przypadku tej ulicy mamy do czynienia z namacalnym obrazem
niegospodarności i braku przewidywania. Dla niego to absurd by do jednej z największych
dzielnic, gdzie ulokowanych jest większość zakładów przemysłowych, była jedna ulica, którą
aktualnie zniszczono i zajeżdżono. Doskonale rozumie protestujących mieszkańców. My jako
radni nie możemy nie zauważyć tego tematu. Musimy go zauważyć. Sytuacja wydaje się
katastrofalna i czy nam się podoba czy nie, będziemy musieli się jako radni zająć tym
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tematem. Przesunąć z innych inwestycji pieniądze na dokończenie ul. Kolejowej. Zadał
pytanie czy właściwe jest realizowanie inwestycji na Traugutta, która będzie służyła 60
osobom biorąc pod uwagę, że na Kolejowej mamy do czynienia z kataklizmem kilku tysięcy
osób. Na dokończenie ul. Kolejowej potrzeba ok. 2mln. zł. ale już w najbliższych dniach
powinniśmy dokonać pierwszej transzy pieniędzy, żeby po skończeniu 1-go Maja rozpocząć
wyraźną i widoczną pracę. Powiedział, że w rozmowie z Burmistrzem zasygnalizował, że my
radni w dalszych pracach powinniśmy być przewidujący choćby w kwestii ul. Wolności
w związku z remontem wiaduktu. My musimy się konsultować ze Starostwem, nasze
działania powinny być skoordynowane. Radni członkowie Komisji Zdrowia, Rodziny
i Polityki Socjalnej również są zainteresowani tym tematem, nie zostali na boku mimo, że nie
jest to komisja branżowa, znamy problem, widzimy powagę sytuacji. Przewodniczący
komisji w najbliższych tygodniach uważa tą sprawę za priorytet w decyzjach. Stąd prośba by
wszyscy wyrażali się coraz to precyzyjniej. Jego zdaniem rada będzie nie najlepiej oceniana
jeśli rozpocznie nowe inwestycje, a nie zrobi tych najbardziej potrzebnych, niezbędnych.
Pani zastępca Burmistrza Iwona Franelak powiedziała, że inwestycja w ul. 1-go Maja jest
inwestycją Starostwa, jednak zanim położy ono nakładkę wykorzystano moment, żeby zrobić
kanalizację. Stąd spiętrzenie robót, paraliż Światowitu, sytuacja rzeczywiście
niedopuszczalna. Na komisji rozwoju miasta była omawiana ta sprawa i konieczna jest dalsza
dyskusja co odsuniemy w czasie, jaka inwestycję przesuniemy. Może nie będziemy robić
rewitalizacji Rynku w Mrzygłodzie, ale sytuacja jeszcze nie jest jasna, ponieważ Urząd
Marszałkowski jeszcze nie dał nam odpowiedzi. Pierwsze nasze działania pójdą w kierunku
załatania dziur, ale docelowo chodzi nam o wykonanie ulicy. Sytuacja robi się coraz bardziej
poważna zaczynają mieszkańcom pękać domy, skarżą się. Burmistrz rozmawiał z policją na
temat postawienia znaków ograniczenia prędkości. Mamy porozumienie, że policja postawi
patrole, tak by przynajmniej ograniczyć prędkość tirów.
Radny Eligiusz Uchnast zaproponował wspólne posiedzenie komisji lub nadzwyczajne
posiedzenie komisji do omówienia problemu ul. Kolejowej. Zaprosił wszystkich
zainteresowanych radnych na najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta Małych
i Średnich Przedsiębiorstw.
Na komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej zwrócono uwagę na konieczność
przesunięcia środków inwestycyjnych na ul. Kolejową z powodu aktualnego zużycia w/w
drogi.
Pan Zenon Adam Kudryś zwrócił uwagę na marnotrawstwo, które wg. niego ma miejsce na
ul. 1 Maja.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka- Psyk

Andrzej Ciesielski
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