P R O T O K Ó Ł Nr 7/11
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
z dnia 6 grudnia 2011r.
W posiedzeniu komisji udział wzięli:
1.Radni w liczbie 6 osób – wg załączonej listy obecności.
2. Pani Agnieszka Ludwig – dyrektor MOPS.
3. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
Zaproponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2012r.
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. 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.
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2012r.
Przewodniczący komisji otworzył dyskusję. Poprosił o uwagi, pytania, komentarze do części
budżetu merytorycznie związanej z tematyką komisji.
Radna Jadwiga Nowak po przeanalizowaniu projektu budżetu zauważyła, że na pomoc
społeczną, na funkcjonowanie MPOS, który ma tysiące podopiecznych przeznacza się kwotę
640 000,00zł. Dla porównania na MZEASZiP gdzie jest 13,25 etatu - na wynagrodzenia
przeznaczona jest kwota 772 000,00 zł i jest to kwota znacznie większa niż na wynagrodzenia
w MOPS, w którym zakres podejmowanych działań jest znacznie szerszy. Pani radna
przypuszczała, że kwota przeznaczona na wynagrodzenia w MOPS jest za mała; porównała
środki przeznaczone na wynagrodzenia w innych jednostkach urzędu, nawiązała do struktury
zatrudnienia, racjonalności.
Pani radna biorąc pod uwagę swój ustawiczny kontakt z podopiecznymi MOPS jest zdania, że
w sytuacji kiedy bieda jest coraz większa należy wspierać tych, którzy „tą biedę”
wspomagają.
Dla przewodniczącego komisji przy ogólnym bilansie ok. 3,5mln zł. zagwarantowanych na
pomoc społeczną, kwota 660 000,00zł.przeznaczona na wynagrodzenia jest duża. Ponadto za
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uprawnionego do ustalania wysokości wynagrodzenia pracowników uważa nie radnych,
a kierownika jednostki.
Pan burmistrz powiedział, że przez lata stawki wynagrodzeń w MOPS ewidentnie są na
niższym poziomie niż w innych jednostkach organizacyjnych. Ośrodek wyraźnie odstaje jeśli
chodzi o wynagrodzenia. Natomiast nie jest w stanie odpowiedzieć na ile fakt, że wiele zadań
MOPS jest płaconych ze środków wojewody ma przełożenie na płace.
Pani radna Jadwiga Nowak zasugerowała, by przyszłości patrzeć na budżet pod kątem
niwelacji tych różnic.
Przewodniczący komisji zadał pytanie czy „tą biedę” należy wspomagać przez
restrukturyzację zatrudnienia czy przez pomnożenie środków przeznaczonych stricte na
pomoc społeczną. Czy komisja jako ciało doradcze może sugerować, pomoc biednym
ludziom poprzez zatrudnienie kolejnych administratorów?
Radna Jadwiga Nowak nie zgadzając się z przewodniczącym stwierdziła, że bieda to nie tylko
środki, a także niewiedza i nieumiejętność radzenia sobie w życiu. Jeśli pracownik socjalny
ma stu podopiecznych to swój czas może poświęcić niewielu.
Przewodniczący komisji pan Andrzej Ciesielski był zdania, że nie tylko MOPS jest instytucją
wspomagającą ludzi pokrzywdzonych przez los. Taką działalnością zajmuje się również
służba zdrowia np. pielęgniarki środowiskowe. Ten biedny najczęściej jest chory. Poza tym
jest mnogość różnych innych inicjatyw – fundacje, stowarzyszenia. Człowiek, który nie może
się wydostać z „dołka biedy”, choroby, bezrobocia najczęściej nie chce się z niego wydostać,
nie chce pomocy. Ale to nie znaczy, że jest osamotniony w Myszkowie.
W projekcie budżetu dysponujemy takimi kwotami, a nie innymi, teraz musimy się
zastanowić czy te kwoty są wystarczające, aby pomóc tym ludziom wejść na „wyższy
szczebel dobrobytu”. Gdyby dyskusja dotyczyła możliwości pozyskiwania środków, inicjatyw
wówczas można by było dyskutować, ale w tym przypadku mamy fundusze jakie mamy.
Ogólnikową rozmową niczego nie poprawimy.
Radna Jadwiga Nowak stwierdziła, że stosunek przewodniczącego do omawianych spraw jest
bardzo subiektywny i absolutnie się z nim nie zgadza. Jej zdaniem to nie jest tak, że ludzie
sami sobie wybierają biedę. Nieumiejętność radzenia sobie czasem ma bardzo złożone
podłoże, wynika z wielu okoliczności. Nie każdy ma studia wyższe i wie gdzie się udać, i po
jakie świadczenie.
Radny Eligiusz Uchnast pytał czy dyskusja zmierza do zwiększenia kwoty na wynagrodzenia
dla pracowników, czy przyjęcia dodatkowych pracowników tak, aby na stu petentów były np.
dwie osoby obsługujące. Czy środki na ten cel mamy wziąć z pieniędzy przeznaczonych na
pomoc? Jak to rozwiązać? Środki mają być na pensje? Czy na bezpośrednia pomoc, żywność,
zasiłki? Jeśli ma wysunąć jakąś propozycję do burmistrza, to jest za tym by podnieść te kwoty
w przyszłych budżetach, ale np. na zasiłki celowe, a nie wynagrodzenia.
Radna Jadwiga Nowak powiadomiła, że nie sugeruje zmian w budżecie, jej intencją jest
wprowadzenie zmian na przyszłość. Zastanowienie się czy nie przeznaczyć więcej pieniędzy
w te sfery.
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Radna Mirosława Picheta była zdania, że należy zasięgnąć opinii pani kierownik MOPS, czy
ilość osób, którą ona dysponuje jest wystarczająca, czy ci ludzie są w stanie wszędzie dotrzeć
do wszystkich i należycie poinformować potrzebujących?
Radna Elżbieta Kościow stwierdziła, że zastanawianie się na komisji zdrowia jak pomóc tym
potrzebującym ludziom i w jaki sposób jest ze wszech miar potrzebne. Biedę, nieporadność
widzi się wszędzie tam, gdzie jest większe zgrupowanie ludzi i należy docierać z informacją
do wszystkich środowisk.
Radna zapytała o zwrot do wojewody nienależnie pobranych świadczeń.
Burmistrz wyjaśnił, że jeśli gmina pobiera środki, a przy rozliczeniu wychodzi, że nie
wszystkie zadania zostały wykonane to należy je zwrócić.
Przewodniczący komisji chciałby zwrócić uwagę na większą współpracę ośrodków
skoncentrowanych na udzielaniu pomocy: służby zdrowia, MOPS, szkół – skoro radni nie są
w stanie podnieść ani zmienić wysokości środków na pomoc socjalną. Często jest tak, że
pomoc do jednych poszkodowanych przez los przychodzi wielokierunkowo, a inny jest
w ogóle pozbawiony pomocy. Jeśli można by było wypracować system współpracy między
tymi organizacjami, to byłoby to z dużym pożytkiem dla tych najbardziej poszkodowanych.
Miałoby to polegać na bardzo konkretnej pomocy jak np. telefon do konkretnych służb
informujący, że jest osoba potrzebująca pomocy. Aczkolwiek z obserwacji przewodniczącego
wynika, że organizowanie pomocy w Myszkowie nieźle funkcjonuje. Nie uważa, że
wszystko jest na nie. Na pewno musimy robić wszystko, by za te pieniądze dało się obsłużyć
jak największą ilość poszkodowanych.
Zdaniem radnej Jadwigi Nowak takie działania nie będą proste, ponieważ każda
z wymienionych przez radnego Andrzeja Ciesielskiego instytucji działa w innym kierunku.
Pani Agnieszka Ludwig udzieliła informacji na temat ilości zatrudnionych i wysokości
wynagrodzeń w MOPS.
Odnośnie współpracy z innymi instytucjami stwierdziła, że ona jest i jest zakrojona w bardzo
szerokim zakresie. Szkoły współpracują przede wszystkim w temacie dożywiania. Natomiast
na podstawie obserwacji nauczycieli i dzięki ich powiadomieniu dowiadujemy się
o niepokojących sygnałach, wówczas są podejmowane dalsze kroki. Służba zdrowia
powiadamia MOPS np. wówczas kiedy samotny pacjent opuszcza szpital. Poprzez
bezpośredni kontakt MOPS otrzymuje informację czy jest potrzeba usługi opiekuńczej, bądź
paliatywnej. Niepubliczne ZOZ-y również współpracują z opieką, informując MOPS np.
o nierealizowaniu obowiązkowych szczepień, co już jest podstawą do skontaktowania się z tą
rodziną.
Pani dyrektor podsumowała swoją wypowiedź stwierdzeniem, że wprawdzie nie ma
zawartych porozumień, ale jest ewidentna współpraca wynikająca z bieżącej działalności.
Przewodniczący komisji zapytał panią dyrektor jaki procent mieszkańców gminy wg jej
oceny nie jest objęty żadną pomocą. Czy ma takie dane. Czy są osoby, które z racji swojej
ułomności, swojej woli zostały pozbawione opieki „na własną prośbę”.
Poprosił o wskazanie jakiej pomocy oczekuje ona od radnych komisji zdrowia?
Pani dyrektor trudno było powiedzieć o konkretnych przypadkach ponieważ generalnie jest
tak – uzasadniła - że interesują się sąsiedzi, interesuje się rodzina. Pracownik socjalny reaguje
na wszystkie zgłoszenia i idzie do wszystkich środowisk.
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Pani dyrektor trudno było również odpowiedzieć na pytanie jakiej pomocy oczekuje od
radnych ponieważ potrzeb jest bardzo dużo, są nakładane nowe zadania . Choćby zadania
związane z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie dokładają masę
obowiązków. Wystarczy podać, że cała obsługa techniczno – organizacyjna spoczywa
ustawowo na ośrodku pomocy. Wiąże się to z finansami, a poza tym jest to praca, którą ktoś
musi wykonać czyli nowe etaty. Pani dyrektor opowiedziała o obsłudze funduszu
alimentacyjnego i zespole interdyscyplinarnym, pieczy zastępczej.
Przewodniczący komisji zwrócił się do pana burmistrza z zapytaniem czy widzi możliwość
pomocy tak prężnie działającej jednostce jaką jest MOPS. Czy urzędnicy Urzędu Miasta nie
mogliby podjąć kilku zadań i pomóc tej jednostce?
Pan burmistrz odniósł się do pytania mówiąc, że tak, trzeba pomagać, ponieważ bieda
w naszym mieście zatacza coraz szersze kręgi. Zgodził się z faktem, że niewątpliwie pracy
dla MOPS przybywa, jednak urzędnikom w Urzędzie Miasta również. W pierwszym roku
urzędowania był zmuszony dokonywać cięć w administracji i nie chce wracać do pierwotnego
poziomu zatrudnienia. Do opieki społecznej trzeba mieć określone kwalifikacje, a takich
pracowników na terenie Urzędu raczej nie widzi. Konkludując powiedział, że zwiększenie
środków tak, ale kosztem czegoś, tak jest skonstruowany budżet.
Radna Jadwiga Nowak zapytała czy dodatki mieszkaniowe zostały ustalone na tym samym
poziomie. Słyszała, że wiele miast tnie swoje budżety właśnie na tej pozycji. Pani radna
spytała czy dodatki są wypłacane w maksymalnej wysokości i jaką grupę stanowią
beneficjenci?
Pani skarbnik odpowiedziała, że tak, zgodnie z wykonaniem , które było w 2011r. dodatki
zostały ustalone na tym samym poziomie. Na podstawie decyzji dodatek jest wypłacany
w takiej wysokości jaka przysługuje czyli maksymalnie. Świadczenia są wypłacane przede
wszystkim mieszkańcom bloków ale są to również osoby mieszkające we własnych domach.
Pan burmistrz powiedział, że nie jest wykluczony w przyszłości i taki ruch. Na początek
zapowiedział wprowadzenie zmian jakościowych i dyscyplinujących osoby otrzymujące
zasiłek.
Radna Jadwiga Nowak zapytała o program pomoc państwa w zakresie dożywiania i czy
znajduje on odzwierciedlenie w przyjeżdżającej do nas żywności.
Pani Agnieszka Ludwik zaprzeczyła. Pomoc państwa w zakresie dożywiania jest realizowana
poprzez gorące posiłki i obiady w szkołach. Natomiast dostarczanie żywności najuboższej
ludności Unii Europejskiej wyraża się właśnie w transportach z banków żywności.
Pani Radna Jadwiga Nowak chciała się upewnić czy transporty będą przychodziły do
Myszkowa również w tym roku.
Pan burmistrz odpowiedział, że bardzo ważny jest klimat. Jeśli nie będzie wsparcia również
ze strony Rady Miasta dla MOPS-u to prawdopodobnie nie. Ma złożony przez panią dyrektor
wniosek, pracownicy nie chcą być po raz kolejny oskarżani. Z jednej strony czują potrzebę
i chcą natomiast z drugiej nie chcą być oskarżani. Na łamach naszych mediów nie pojawiło
się słowo przepraszam, mimo że została przeprowadzona kontrola, która nie wykazała
żadnych nieprawidłowości. Podkreślił, że program jest skierowany przede wszystkim do
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organizacji pozarządowych, nie jednostek organizacyjnych. Można to zlecić, ale
prawdopodobnie nie znajdziemy chętnego. To, że robi to MOPS to jest to bonus, dodatek do
ich pracy.
Pani dyrektor MOPS dodała jakie muszą być spełnione warunki, aby móc odebrać transport
Poinformowała o rozporządzeniu wydanym przez Unię Europejską, mówiącym że tego
programu w przyszłym roku nie będzie, ponieważ wszystkie kraje partycypują w kosztach,
a nie wszystkie w równym wymiarze korzystają z niego. Sześć państw najbogatszych złożyło
sprzeciw, że one nie są zainteresowane realizacją tego programu u siebie. A te państwa, które
chcą program u siebie prowadzić, maja go sfinansować w całości. Na terenie Polski byłoby to
realizowane w potrójnym asortymencie: mleko, masło, ser. Chodzi o nadwyżki generowane
na terenie naszego kraju. Słychać o wciąż nowych zmianach, ale żadnych konkretów
odnośnie tego programu i przyszłego roku jeszcze nie ma.
Przewodniczący komisji zapytał czy nie możemy udzielać pomocy w innej formie.
Pan burmistrz zauważył, że tam gdzie zamieniamy formę pieniężną na rzeczową tam
przychodzą ludzie autentycznie potrzebujące pomocy.
Radna Jadwiga Nowak poruszyła kwestię świetnych jej zdaniem prac społeczno użytecznych.
Opinia publiczna z zaciekawieniem przyjmuje akcje prac społeczno – użytecznych.
Uzasadniła dlaczego uważa je za doskonały pomysł. Sugerowała jaki zakres prac można by
było przydzielić wykonującym je osobom. Zapytała czy są one przewidziane na rok 2012
i w jakim zakresie.
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że rozmiar będzie podobny jak był w 2011r. natomiast
osoby, które będą przychodziły na prace społeczno użyteczne będą jednak mocno
weryfikowane.
Przewodniczący komisji wobec braku kolejnych pytań zamknął dyskusje i poprosił
o zaopiniowanie projektu budżetu.
Odbyło się głosowanie nad zaopiniowaniem projektu budżetu miasta Myszkowa na 2012rok.
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
zaopiniowała w/w projekt pozytywnie – jednogłośnie.
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 2012r.
Przewodniczący komisji poprosił panią dyrektor o omówienie programu, zajęcie stanowiska
w kwestii różnic pomiędzy proponowanym programem, a programami uprzednio
obowiązującymi.
Pani dyrektor MOPS omówiła program zaznaczając, że jeśli chodzi o treść program nie różni
się od poprzednio uchwalanych. Główne kierunki działalności zostały zachowane a ponieważ
wymóg ich realizacji narzuca ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie ma możliwości by je
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zmieniać. Wskazała na dodatkowe zadania, które będą realizowane. Ponieważ program
dysponuje pieniędzmi z poziomu gminy nie ośrodka to można je przekazać do innych
instytucji działających na terenie gminy. Oprócz zadań realizowanych przez MOPS jak
dotychczas, są dodatkowe dwie instytucje, które będą współdziałały przy realizacji programu.
MDK zrealizuje „lato w mieście” oraz zajęcia z tańca breakdance. Z kolei MOSiR
zorganizuje zajęcia cieszące się największym powodzeniem z tenisa stołowego i strzelania
sportowego. Będą to zajęcia dla dzieci i młodzieży jako alternatywa spędzania czasu
wolnego.
Radna Elżbieta Kościow wyraziła zadowolenie, że dyskusja sprzed roku została przeniesiona
na stan faktyczny. Pieniądze zostały rozdysponowane nie na szkolenia, a na zaspakajanie
potrzeb dzieci.
Przewodniczący komisji poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały.
Odbyło się głosowanie; w głosowaniu wzięło udział 6 radnych, przy 6 głosach za, członkowie
komisji zaopiniowali sprawozdanie pozytywnie – jednogłośnie.
2/Projekt uchwały w sprawie wysokości diet radnych Rady Miasta w Myszkowie i zasad
ich przyznawania.
Pani Skarbnik wyjaśniła sposób obliczania diet przysługujących radnym oraz jakie akty
prawne regulują tą kwestię.
Radna Jadwiga Nowak zauważyła, że projekt powinien mieć przede wszystkim uzasadnienie,
którego nie ma, w związku z powyższym jest niekompletny.
Przewodniczący komisji poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych, przy 4 głosach za, 2
wstrzymujących się komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka- Psyk

Andrzej Ciesielski

6

