P R O T O K Ó Ł Nr 5/11
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
z dnia 18 sierpnia 2011r.

W posiedzeniu komisji udział wzięli:
1.Radni w liczbie 6 osób – wg załączonej listy obecności.
2. pani Agnieszka Ludwig – dyrektor MOPS.
3.Pani Dorota Ćwiląg – kierownik Wydziału SO.
4. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
Zaproponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2011r.
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 zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad.
Przedstawił porządek 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.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Protokół przy 6 głosach za został przyjęty – jednogłośnie.
Do punktu 3.
Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2011r.
Pani Agnieszka Ludwig omówiła sprawozdanie (materiał stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący komisji spytał czy szkolenie osób współdziałających przy GPPiRPA będzie
ponawiane? Był zdania, że dotychczasowy stopień wykorzystania środków na tym paragrafie
jest porażający i przerażający; 270,00zł na kwotę 10 800,00zł jest to dla niego
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niedopuszczalne. W Polsce wszyscy chcemy się uczyć i mamy się uczyć. To są promile sumy
przeznaczonej do wykorzystania i nie jest dla niego wytłumaczeniem zdanie:
”przygotowujemy się”. Zostały się 4 m-ce i dość duża suma do wykorzystania. Jego zdaniem
należy się na przyszłość zastanowić czy tej kwoty nie zmniejszyć i nie przeznaczyć na jakieś
pilniejsze potrzeby.
Skonstatował, że wydatki stałe są realizowane co widać, natomiast nie wychodzi realizacja
takich zadań jak realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. To co się
wiąże z wysiłkiem i działaniem ponadprogramowym jego zdaniem najlepiej „nie wychodzi”.
Stopień wykorzystania środków finansowych w wymiarze 3 792,62 zł na ogólną sumę
23 000,00 zł jest zdecydowanie niewystarczający, bardzo ubogi. Poprosił o szczegółowe
wyjaśnienie tych kwestii. Nawet jeśli rozliczenia będą w okresie powakacyjnym to radni
winni przynajmniej usłyszeć w jakim procencie wykorzystanie na koniec roku będzie
oscylowało, bo na dzień dzisiejszy przedstawia się to bardzo skromnie.
Zapytał czy w przyszłości nie można wykorzystać hasła „Lato w mieście” - dwóch miesięcy
kiedy dzieci się nie uczą - do zrealizowania jakiejś akcji. Czy te dzieci są zainteresowane
proponowaną formą, bo może właśnie wykorzystać dwa m-ce wakacji i większą kwotę
przeznaczyć dla tych najmłodszych obywateli.
Zwrócił uwagę, że na paragrafie dożywiania też jest niewykorzystana kwota.
Pani Agnieszka Ludwig poinformowała, że były zaplanowane zajęcia dla każdej klasy
w gimnazjum (38 klas 2x1h+ 1h z rodzicami) koszty tych zajęć udało się „przerzucić” do
programu unijnego, gdyby nie ten fakt pieniądze byłyby zrealizowane w GPPiRPA.
Zapewniła, że będą organizowane spektakle profilaktyczne, którymi będą objęte szkoły
podstawowe.
Dzieci będą dożywiane do końca roku w świetlicach środowiskowych i ta kwota będzie
wykorzystana.
Pani Agnieszka Ludwig wyjaśniła skąd wzięła się tak duża kwota w programie na szkolenia.
Była mowa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości, gdzie miał być wprowadzony
nowy zakres szkolenia dla członków gminnych komisji fakt posiadania dotychczasowego
szkolenia nie był wystarczającym, by uprawniać do zasiadania w komisji. Miał obowiązywać
wymóg przeszkolenia wszystkich członków w nowym zakresie. Jednak ustawa się nie
zmieniła i dlatego kwota pozostała tak wysoka. Jednak będą one jeszcze wykorzystane,
ponieważ będzie przeprowadzane szkolenie wrzesień/październik dla członków zespołu
interdyscyplinarnego wówczas wszyscy członkowie komisji będą przeszkoleni z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przewodniczący komisji podtrzymał swój postulat, by zastanowić się nad przesunięciem
w przyszłym budżecie kwot, znajdujących się na paragrafie szkoleń.
Zapytał dlaczego nie zostały zrealizowane kwoty, dzięki którym jednostki często ofiarujące
nam pomoc, stanowiące często nasze jedyne narzędzie w walce z narkomanią,
z alkoholizmem otrzymałyby wsparcie jak np. KPP. Dlaczego to umknęło?
Pani Agnieszka Ludwig stwierdziła, że na pewno będzie to zweryfikowane. Co do współpracy
z policją czy poradnią odwykową układa się ona dobrze i zawsze jest osiągane porozumienie.
W tym roku jeszcze nie otrzymaliśmy od tej jednostki wniosku, gdyby czegoś potrzebowali
na pewno by się z nami skontaktowali. W zeszłym roku z GPPiRPA był sfinansowany
monitoring w pomieszczeniach dla zatrzymanych. To nie jest tak, że próbujemy zatrzymać
pieniądze w programie czy też nie udzielamy wsparcia. Rok rocznie wsparcie jest udzielane.
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Radna Mirosława Picheta zapytała o dofinansowanie do wyjazdów dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym., gdzie były organizowane kolonie letnie? Czy te pieniądze będą
wykorzystane?
Pani Agnieszka Ludwig odpowiedziała, że kolonie były organizowane w Siamoszycach dla
dzieci młodszych i Międzywodziu dla dzieci starszych ze względu na odległość, były również
kolonie nieodpłatne z kuratorium oświaty z którym od lat utrzymujemy kontakt, w tym roku
mieliśmy około 20 darmowych miejsc, naszym obowiązkiem jest tylko przywieść dzieci i je
później odebrać. Pieniądze przeznaczone na ten cel będą wykorzystane.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał o
z programu.

możliwość dofinansowania zakupu podręczników

Pani Agnieszka Ludwig odpowiedziała, że dofinansowanie do podręczników realizuje
wydział oświaty, choć osoba ubiegająca się musi spełniać kryterium ustawy o pomocy
społecznej. Wyprawka na pewno jest dla klas I szkoły podstawowej i III gimnazjum, bo
zmieniła się podstawa programowa i ten rocznik może mieć dofinansowanie. Dodatkową
pomocą są stypendia szkolne, które realizuje wydział oświaty w MOPS jest dodatek z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100,00zł. W przypadku bezpośredniego zwrócenia
się o pomoc również przy zakupie książek, MOPS udziela zasiłku celowego – kryteria takie
same jak przy pomocy społecznej.
Radna Elżbieta Kościow spytała o funkcjonowanie niebieskiej karty.
Pani Dyrektor udzieliła wyjaśnień dlaczego jej funkcjonowanie jest zawieszone.
Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie informacji nt realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2011r.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych, przy 6 głosach za, opinia
komisji była pozytywna.
Do punktu 3.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Myszkowa na lata 2011 – 2020.
Przewodniczący komisji Andrzej Ciesielski poprosił o streszczenie projektu uchwały,
problemów w niej zawartych.
Pani Agnieszka Ludwig omówiła Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla Myszkowa na lata 2011-2020r.
W związku z poruszonym problemem bezdomności i stwierdzeniem pani dyrektor, że liczba
bezdomnych rośnie przewodniczący komisji zadał pytanie o liczbę prawomocnych wyroków
eksmisyjnych w Myszkowie i czy zdarzają się nierealizowane wyroki o eksmisję? A jeśli się
tak dzieje to dlaczego skoro jest bardzo dobrze działający ośrodek dla bezdomnych. Jest to
jedna z placówek gdzie pokazujemy społeczeństwu, że aby wyleczyć się z alkoholizmu trzeba
upaść na samo dno, inaczej będziemy chowali nowych alkoholików, będziemy ich głaskać
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i zagłaszczemy na śmierć. Problem eksmisji w mediach jest nagłośniony. Duże miasta
realizują eksmisje. I jeśli naszego miasta ten problem dotyka również, następują eksmisje, to
liczba bezdomnych może się powiększyć i czy w związku z tym MOPS przewiduje dalszą
i większą pomoc dla ośrodka.
Pani Dorota Ćwiląg odpowiedziała, że na pewno tak, eksmisje mają miejsce, jednak danych
liczbowych nie znała.
Pani Agnieszka Ludwig poinformowała, że MOPS płaci za każdą osobę bezdomną z terenu
gminy, która przebywa w ośrodku. Ośrodek wystawia dla MOPS rachunek.
Burmistrz miasta poinformował, że w ostatnich 3 miesiącach udało się gminie znaleźć
mieszkanie dla 3 osób eksmitowanych. Były one skierowane do budynku przy ul. Kopernika,
który nie tylko jest opatrzony wadą prawną. Konieczny jest remont po dewastacji, która miała
tam miejsce, a którego koszt oscyluje wokół kwoty 500 000,00zł. Działania gminy zmierzają
do tego, by nie powiększać wolumenu osób mieszkających przy ul. Kopernika. Stwierdził, że
nie można tam umieszczać ludzi chcąc dokonać remontu. Opowiedział o mającej miejsce
sytuacji wśród mieszkańców bloków wykupionych na Światowicie przez pana Buczka. Co
miesiąc na posiedzenie komisji mieszkaniowej przychodzą obywatele, którzy wnioskują
o przydzielenie prawa do lokalu, ponieważ kosztem dużych wyrzeczeń płacą wysoki czynsz,
a mają nadzieję, że po przydzieleniu im mieszkania komunalnego/socjalnego tego czynszu
płacić nie będą musieli lub będą płacić go w minimalnej wysokości. Jednak zgodnie
z regulaminem nie można przydzielić prawa do lokalu osobie, która ma tytuł prawny do
lokalu.
W przekonaniu przewodniczącego komisji pana Andrzeja Ciesielskiego w Myszkowie panuje
„moda na niepłacenie”. Odsetek ludzi niepłacących w lokalach komunalnych czy
spółdzielczych jest zastraszający. Jest w posiadaniu lokalu na 11-go Listopada i według jego
oceny być może ok. 15% lokatorów reguluje swoje płatności wobec spółdzielni. Blok dwu klatkowy jest zadłużony na ponad 100 000,00zł. Zastanawiał się czy jedyną alternatywą jest
znalezienie dla niepłacącego lokatora mieszkania, czy też można skierować go do ośrodka dla
bezdomnych, a w przypadku surowego wyroku – eksmitować na bruk.
Burmistrz odniósł się do pytania informując, że nie ma eksmisji na bruk, aczkolwiek
w sentencję wyroku może zostać wpisane zdanie „bez prawa do lokalu” – to zwalnia gminę
z zapewnienia lokalu. Taki proceder był stosowany w Poznaniu jednak spotkało się to z żywą
reakcją mediów.
Radna Jadwiga Nowak stwierdziła, że problem bezdomności jest coraz bardziej widoczny,
narasta liczba osób, które chodzą po śmietnikach, centrum miasta. Jest to problem na który
musimy zwrócić uwagę. Są to alkoholicy i do domów dla bezdomnych nie zostaną przyjęci.
Czy np. ośrodek interwencji kryzysowej nie mógłby działać w ramach MOPS? Jak
postępować w przypadku nietrzeźwego, zakłócającego porządek włóczęgi? Jeśli dochodzi do
zgonu takiej osoby natychmiast przepytywany jest burmistrz, dyrektor MOPS, ale jak pomóc
by do tego nie doszło? Problem nie znika, są problemy z realizacją, ale problem nie zniknie.
Zastanawiała się czy większe miasta mają doświadczenia, być może dyżury policjantów,
lekarzy, by można było zainteresować kogoś taką sytuacją i by było wiadomo co z takim
człowiekiem zrobić.
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Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że ośrodek interwencji kryzysowej jest wpisany
w działania powiatu. Przy czym najczęściej jest to kryzys „przemocowy”. Osoby, o których
mówiła radna Nowak wg pani dyrektor nie koniecznie muszą być osobami bezdomnymi. Ona
również obserwuje osoby, które zbierają puszki, szkło, zna je i to nie są osoby bez dochodów,
niektóre z nich nie są klientami MOPS. Programy telewizyjne niejednokrotnie jednostronnie
traktują problemy, nie zagłębiając się w istotę problemu. Nierzadko takie osoby odmawiają
pomocy pracownika socjalnego, sama korzysta z pomocy policji, straży miejskiej, pożarnej,
pogotowia gazowego, elektrycznego itd. pracowników socjalnych myszkowskiego MOPS
znają już wszystkie jednostki.. To są bardzo indywidualne sprawy. Jeśli znane jest środowisko
i wiadomo jak pomóc to ta pomoc zawsze się znajdzie. Reagują na wszystkie zgłoszenia,
próbują najróżniejszych form, czasem niemożliwe przy dużym wysiłku jest osiągalne.
W przypadkach osób świadomych, nawiązujących kontakt z otoczeniem determinująca
pomoc jest jakakolwiek chęć współpracy, bo jeśli ktoś zdecydowanie odmówi pomocy, „na
siłę” nic nie można zrobić. To są często problemy na które ani gmina, ani ośrodek nie ma
wpływu.
Co do doświadczeń w innych miastach trudno jej się było wypowiedzieć natomiast
zobowiązała się spytać na szkoleniach kierowników dużych ośrodków.
Przewodniczący komisji pan Andrzej Ciesielski uważa, że są odpowiedni procedury choćby
forma przymusowego leczenia choroby alkoholowej. Ale temat jest trudny.
Pan Eligiusz Uchnast zadał pytanie odnośnie problemów w sferze organizacji pomocy
społecznej - są wymienione niska świadomość społeczna, niski poziom współpracy instytucji
działających w zakresie pomocy społecznej, z czego to wynika? Czy były jakieś badania? Czy
to wynika ze specyfiki środowiska myszkowskiego?
Pani Agnieszka Ludwig odpowiedziała, że wynika to ze specyfiki środowiska społecznego,
niska świadomość społeczna. To jest w ogóle trudny temat - pomoc społeczna. W ośrodku
pracuje się z człowiekiem, który znalazł się w trudnym położeniu, jest duży opór ze strony
tych osób, żeby w ogóle mówić o takiej sytuacji, a co dopiero przyjąć pomoc. To są bardzo
indywidualne sprawy. Ocena środowiska też ma ogromne znaczenie. To są naprawdę trudne
sprawy. Organizacji działających na terenie gminy w zakresie pomocy społecznej mamy
niewiele. Oprócz MOPS, który jest instytucją, organizacji, które w statucie maja wpisaną taka
działalność jest niewiele, bardziej rozwijamy się w kierunku sportowym, kulturalnym,
edukacyjnym. Liderów społecznych należałoby szukać wśród społeczeństwa a nie form
pomocy zinstytucjonalizowanych, MOPS z mocy ustawy zadania realizuje i musi je
realizować.
Zenon Adam Kudryś zadał pytanie w związku z przedstawioną strategią i kwotą 7,2 mld zł
wydawanych z budżetu państwa na pomoc społeczną, czy z poziomu gminy są te środki
wyliczone na pomoc społeczną?
Pani Agnieszka Ludwig odpowiedziała, że łączny budżet ośrodka na wszystkie zadania to
kwota ok. 10 – 11mln. zł.
Przewodniczący komisji zamknął dyskusję i poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych, przy 6 głosach za projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
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2/Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany do „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” dla
Myszkowa na 2011r.
Pani Agnieszka Ludwig poinformowała, że jest konieczność przesunięcia 5 000,00zł na
paragraf: wczesna interwencja w przypadkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia
alkoholików i ich rodzin przy współpracy lekarzy, opiekunów społecznych pielęgniarek,
opłata za przejazd na leczenie. Z tej formy pomocy korzystają osoby zatrzymane na terenie
miasta w stanie nietrzeźwym i ze względów zdrowotnych nie mogą przebywać
w pomieszczeniach naszej policji, gdyż nie jest tam zapewniona opieka medyczna. Koszt
pobytu takiej osoby to 250,00zł., powinna ona je sama ponieść. Zgodnie z umową jeśli
w ciągu 3 miesięcy ta egzekucja jest bezskuteczna ośrodek obciąża gminę, ponieważ jest to
zadanie własne gminy zabezpieczyć takie miejsca. Ustalając kwotę na ten rok bazowaliśmy
na wydatkach zeszłorocznych. W tym roku jest tego trochę więcej. Być może nie w pełni ta
kwota zostanie wykorzystana, ale tak szacujemy po wykonaniu za I półrocze. Ograniczamy
po 2 500,00zł wydatki na szkolenia i programy profilaktyczne.
Przewodniczący porosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych, przy 6 głosach za projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie – jednogłośnie.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Zostało odczytanie pismo pani Tatiany Giej (stanowi ono załącznik do protokołu).
Przewodniczącemu komisji panu Andrzejowi Ciesielskiemu jest bardzo przykro, że sprawa
obywatelstwa tej rodziny nadal pozostaje nierozwiązana na szczeblu centralnym. Nie bardzo
wyobraża sobie na czym pomoc Rady Miasta miałaby polegać. Stwierdził, że jak najbardziej
jest za pomocą , ale radni miasta Myszkowa nie są władni by udzielić konkretnej pomocy. Jest
poruszony losem tych ludzi, ale nie widzi możliwości ani prawnych, ani logistycznych ani
żadnych innych do konkretnej pomocy.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka- Psyk

Andrzej Ciesielski
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