PROTOKÓŁ Nr 1/15
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
z dnia 13 stycznia 2015r.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 6 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak - Skarbnik Miasta Myszkowa.
4. Pani Agnieszka Ludwig– Dyrektor MOPS.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2015r.
4. Propozycje radnych do planu pracy komisji na 2015r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadziła przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik.
Powitała zebranych na posiedzeniu. Stwierdziła prawomocność obrad. Przedstawiła porządek
posiedzenia. Poprosiła o przegłosowanie porządku posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu
6 radnych. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

wzięło udział

Do punktu 2.
Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
Na wiceprzewodniczącego komisji została zgłoszona kandydatura radnej Zofii Jastrzębskiej, która
wyraziła zgodę. Propozycję kandydatury zgłosiła przewodnicząca komisji, twierdząc, że jest również
lekarzem i będzie ją wspierać.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Kandydatura radnej Zofii
Jastrzębskiej przy 6 głosach za, została przyjęta jednogłośnie.
Do punktu 3.
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2015r.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik poinformowała radnych, że radni zostali
zapoznani przez panią Skarbnik z projektem budżetu na 2015r. W związku z tym przewodnicząca
komisji zamknęła dyskusję i poprosiła radnych o zaopiniowanie projektu budżetu.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych przy 6 głosach za, projekt budżetu na
2015r. został zaopiniowany pozytywnie.
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Do Komisji Finansów i Budżetu została skierowana opinia:
Po omówieniu na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2015r. projektu budżetu na 2015 rok oraz
wysłuchaniu autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Miasta Myszkowa Komisja Zdrowia,
Rodziny i Polityki Socjalnej Rady Miasta w Myszkowie pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu na 2015r.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych przy 6 głosach za, projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2015-2030 został
zaopiniowany pozytywnie.
Do punktu 4.
Propozycje radnych do planu pracy komisji na 2015r.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że każdy radny otrzymał plan
pracy komisji, mógł się z nim zapoznać. Czy są jakieś uwagi? Z uwagi na brak pytań komisja
głosowała nad planem pracy komisji.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 6 osób. Przy 6 głosach za plan pracy komisji
Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej na 2015r został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015r.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych, przy 6 głosach za, projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków
na lata 2015-2030.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych, przy 6 głosach za, projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 2015r.
Pani Skarbnik omówiła kwestie znaczonych pieniędzy. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na
sprzedaż alkoholu wynoszą, zaplanowane są na 630.000 zł. Te pieniądze w całości powinny być
przeznaczone na ten cel. Na narkomanię przeznaczone jest 8.100 zł, natomiast pozostała kwota
przeznaczona jest na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta Myszkowa na 2015r. Ten program jest realizowany przez trzy jednostki: MOPS, MOSiR
i MDK. Ponadto gmina ponosi wydatki bezpośrednie ponoszone przez Straż Miejską. Najlepszą kwotę
z tego programu realizuje MOPS, bo aż 396.400 zł. Dodatkowo w ramach konkursu 50.000 zł gmina
przekazuje do Klubu Jedność. Dyrektor MOPS szczegółowo omówi co w tym Programie jest zawarte.
Ostateczne wydatki podlegają ścisłej kontroli. Jakakolwiek zmiana tego wydatku. Program był
dostosowany całkowicie do klasyfikacji budżetowej, zawierał również paragrafy, czyli ostatni
wydatek. Był to problem, bo te ostateczne wydatki podlegają ścisłej kontroli. Jakakolwiek zmiana tego
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wydatku powodowała, że na sesji trzeba było wprowadzać zmiany. Z uwagi na to, że ten Program
może być w takim kształcie uchwalany, czyli forma i rodzaj realizacji, kto jest odpowiedzialny i tylko
ogólna kwota. Przy klasyfikacji budżetowej gmina zostawia wolną rękę tym jednostkom, które go
realizują. Wspomniała o dofinansowanie Świetlicy Środowiskowej. Kwota 50.000 zł dla Klubu
Jedność jest w pozycji VII przy Organizowaniu wyjazdów dzieci i młodzieży z rodzin z problem
alkoholowym na obozy, kolonie i wycieczki. Z Klubem Jedność podpisana umowa. Oni na podstawie
faktur i rachunków rozliczają z tych środków. Straż Miejska 15.000 zł Organizowanie i wspieranie
imprezy o charakterze profilaktycznym promującym zdrowy tryb życia, czyli Myszków na straży
trzeźwości.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik zwróciła uwagę, że w przedstawionym
Programie jest kontrola punktów wydających alkohol.
Pani Skarbnik powiedziała, że Straż Miejska też takich kontroli dokonuje.
Wiceprzewodnicząca komisji pani Zofia Jastrzębska powiedziała, że w punkcie VII Pomoc społeczna
osobom uzależnionym nie ma żadnej kwoty.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że ta kwota jest od góry, nie jest konkretnie dostosowana do tego punktu.
Radna Mirosława Picheta powiedziała, że chodzi o punkt VII na ostatniej stronie Rozpoznanie sytuacji
osób uzależnionych.
Pani Skarbnik powiedziała, że ma pierwszą wersję dokumentu, coś tu zostało zmienione, to wyjaśni
dyrektor MOPS.
Pani Skarbnik zapytała o Zespół dwóch biegłych pozwalający ustalić stopień uzależnienia. Jaki to jest
zespół, kiedy się odbywa?
Pan Burmistrz powiedział o swoich spostrzeżeniach w ciągu ubiegłej kadencji na temat wydawania
pieniędzy odnośnie kwestii problemów alkoholowych. Na początku gmina miała odruch, żeby wydać
najwięcej na elementy twarde typu wydatek na Izbę Wytrzeźwień, wyposażyć Policję w narzędzia,
które wykrywałyby spożycie alkoholu za kierownicą, na zakup monitoringu, ale przepisy mówią, że to
jest takie interpretowane, czy to wolno, czy nie wolno. Przyznał, że słabo doceniał efekty miękkie np.
na psychologa. Dopiero kiedy zaczął odwiedzać kurtuazyjnie stowarzyszenie Klub Jedność, które
zajmuje się wspieraniem rodzin dotkniętych tymi problemami, kiedy porozmawiał z psychologiem,
zetknął się w swoim życiu zawodowym z ludźmi, którzy mają z tym problemy, zaczął doceniać
dlaczego w tej tabeli niezbędne stają się kwoty na efekty miękkie. W międzyczasie zmieniły się
przepisy. Były takie dwa lata, gdzie gmina musiała na skutek interpretacji, zmiany przepisów, zaleceń
wydać pieniądze, które były wydatkowane w poprzednich latach, gmina miała okres „tłuściejszy”,
wtedy odbyło się to kosztem szeregu zajęć w MOSiR i MDK. Rozbudzając pewnego rodzaju ofertę
spowodowaliśmy sytuację, że teraz nie sposób się z tej oferty wycofać. Wycofanie tej oferty lub
pozostawienie tej oferty ale nie wspieranej środkami niepublicznymi, to rodziłaby się konieczność
odpłatności za niektóre zajęcia, to zabiłoby tę inicjatywę zwłaszcza, że gmina sięgałaby po odpłatność
do ludzi, czy dzieci z rodzin, które na to nie stać.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik poprosiła panią Agnieszkę Ludwig dyrektor
MOPS o przedstawienie bliżej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 2015r.
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Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że Program obejmuje kierunki działania, które
są rekomendowane przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Pierwsze zadanie dotyczy zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej: wsparcie psychologa,
wsparcie prawnika, pedagoga. Są prowadzone również w okrojonym zakresie zajęcia dla dzieci. Od
ubiegłego roku gmina wróciła do finansowania również grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,
bo okazało się, że zapotrzebowanie jest bardzo duże, są to głównie kobiety. Zajęcia te dotychczas
odbywały się w czwartki, przychodzi duża liczba kobiet, które potrzebują wsparcia, żeby sobie radzić
z tymi problemami uzależnienia wśród domowników.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik zapytała się gdzie odbywają się te zajęcia?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że dyżury prawnika, psychologa i grupy
wsparcia ujęte w Gminnym, Programie odbywają się w Abstynenckim Klubie Jedność. MOPS
również ma dyżury dla ofiar przemocy w rodzinie i porady prawne. One są finansowane z projektu
unijnego, więc jest to dzielone tak, żeby dwa miejsca były dostępne.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik zapytała gdzie mieści się Abstynencki Klub
Jedność?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że Abstynencki Klub Jedność mieści się na
ul. 11-Listopada w bloku mieszkalnym na przeciwko LO, na parterze, jest dostępny dla każdego.
Codziennie jakiś specjalista pełni dyżur. Nawet jeśli nie trafi się na te osoby, z którymi koniecznie się
chce rozmawiać to można porozmawiać w innym zakresie. Od lat MOPS prowadzi również
współpracę i zawsze w poniedziałki nieodpłatnie bez żadnych finansowych gratyfikacji, dyżurują tutaj
policjanci w ramach służby, którzy też udzielają pomocy informacyjnej, czy dla ofiar przestępstw, czy
gdzie się udać w celu udzielenia pomocy przez organy uprawnione do ścigania przestępstw. Kierunek
II czyli udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, związane
z uzależnieniem od narkotyków, pomocy psych oprawnej. W ramach kierunku II są głównie
posiedzenia Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, opiniowanie osób
uzależnionych, kierowanie wniosków do sądu o objęcie tych osób obowiązkowym leczeniem
odwykowym. Najczęściej jest orzekane leczenie ambulatoryjne czyli w Poradni leczenia uzależnień
czyli pod nadzorem kuratora.
Wiceprzewodnicząca komisji pani Zofia Jastrzębska zapytała na czyj wniosek odbywa się wydawanie
opinii przez zespół dwóch biegłych?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że na wniosek komisji bądź sądu. Jeżeli
komisja wnioskuje o przeprowadzenie badania tutaj biegły ma ograniczone możliwość, żeby
przymusić te osoby do wstawienia się. Jeżeli sąd zleci badania i ta osoba się nie stawi to sąd ma
możliwość wydania nakazu doprowadzenia przez Policję na badania.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik zapytała czy to jest biegły sądowy?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że to jest biegły sądowy. Tutaj ustawa
narzuca, że tu ma być zespół dwóch biegłych: lekarz i specjalista z zakresu uzależnień, najczęściej są
to psychologowie, którzy mają ukończone studia z zakresu terapii uzależnień.
Wiceprzewodnicząca komisji pani Zofia Jastrzębska zapytała jak często odbywają się takie spotkania?
Jak dużo jest wydawanych tych opinii w ciągu roku?
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Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że około czterdziestu, pięćdziesięciu.
Generalnie komisja nie ma możliwości zobligowania kogoś do leczenia. Mamy możliwość
prowadzenia tylko rozmów motywujących do podjęcia terapii. Jeżeli ktoś te terapie podejmuje
dobrowolnie to spotykamy się z nim co jakiś czas, żeby zobaczyć czy on chodzi na terapię, czy terapia
przynosi efekty, zapraszamy na spotkania czasami członków rodzin, żeby popytać czy informacje od
osoby uzależnionej są zgodne z prawdą. Na badania biegłych kierujemy, jeżeli ktoś odmawia
dobrowolnego podjęcia terapii, a np. ktoś z rodziny mówi, że nie da się żyć w takich warunkach. Jeżeli
biegły twierdzi, że jest to osoba uzależniona bądź pije szkodliwie, bądź ze skutkami negatywnymi dla
zdrowia, wtedy kierujemy wniosek do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik poprosiła o omówienie III kierunku działań.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że III kierunek to prowadzenie profilaktycznej
działalności dla dzieci i młodzieży. Są to programy profilaktyczne, od kilku lat organizujemy
warsztaty dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Każda klasa ma przewidzianą godzinę
warsztatów. Od początku istnienia kampanii gmina przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Zachowaj
trzeźwy umysł i rokrocznie nasi uczniowie zajmują jakieś miejsca, otrzymują nagrody. Kampania
ogólnopolska jest prowadzona przez stowarzyszenie dziennikarzy, obejmuje prace plastyczne,
pisemne, były też filmy. Potem prace wytworzone przez uczniów są przesyłane do siedziby
stowarzyszenia i tam podlegają ocenie. Jeszcze nie zdarzył się rok, żeby uczniowie z gminy nie
otrzymali nagród. Gmina również otrzymała certyfikat za to, że systematycznie w tym uczestniczy.
Jest to możliwość dotarcia do wszystkich uczniów, te pakiety są bardzo duże, jest to okazja do
prowadzenia godzin wychowawczych. Są tutaj również dofinansowania do świetlic oprócz świetlicy
działającej przy ZSP nr 3, która jest w strukturze MOPS. Jest jeszcze świetlica prowadzona pod
patronatem Środowiskowego Hufca Pracy, która swoją działalność koncentruje w Miejskim Domu
Kultury. Kolejna świetlica jest prowadzona przez stowarzyszenie Złote serce na Nowej Wsi. Dzieci
w ramach naszego programu otrzymują posiłek, mogą spędzić tam czas, mogą odrobić lekcje, pobawić
się.
Wiceprzewodnicząca komisji pani Zofia Jastrzębska zapytała czy istnieje możliwość, żeby w większej
ilości szkół dofinansować takie świetlice?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że świetlice w szkołach funkcjonują. Gdyby
gmina chciała dofinansować takie świetlice program mógłby tego nie udźwignąć finansowo. Kiedyś
były takie rozważania pod kątem utworzenia świetlicy w każdej szkole, która działałaby w godzinach
popołudniowych, ale pojawiły się nawet problemy organizacyjne i kwestia odpowiedzialności
materialnej, koszty zatrudnienia i koszty działania świetlicy.
Wiceprzewodnicząca komisji pani Zofia Jastrzębska zapytała czy te zorganizowane już świetlice są
prowadzone przez osoby finansowane z tego budżetu.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że nie. Tylko świetlica działająca w ZSP nr 3
jest finansowana z budżetu komisji. Ona działa od 1999r. i po raz trzeci zmieniła lokalizację,
natomiast pozostałe dwie świetlice tam jest tylko dofinansowane dożywianie i czynsz. W przypadku
świetlicy na Nowej Wsi dofinansowane jest dożywianie dzieci.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik zapytała czy te prelekcje prowadzą pracownicy
MOPS?
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Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że nie. Tutaj są zatrudniane osoby na umowy
zlecenie, które mają kwalifikacje z zakresu terapii uzależnień oraz mają przygotowanie do
prowadzenia warsztatów z młodzieżą.
Wiceprzewodnicząca komisji pani Zofia Jastrzębska zapytała czy to będą psychologowie?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że to są głównie psychologowie z zakresu
terapii uzależnień. Jeżeli chodzi o warsztaty dla młodzieży tam są nie tylko tematy związane
z uzależnieniem od alkoholu, poruszane są tematy narkotyków, cyber przemocy, przemocy seksualnej.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik zapytała ile jest takich prelekcji w roku?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że jedna, ponieważ organizujemy, że każda
klasa ma jedną godzinę.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik zapytała jakie idą środki z kwoty 300.000 zł na
te umowy zlecenia?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że około czterech, pięciu tysięcy złotych.
17.200zł to są umowy zlecenia dla tych osób dyżurujących w Abstynenckim Klubie Jedność, 309.900
zł to realizacja programów profilaktycznych plus działalność świetlic, 227.000 zł jest organizowanie
wyjazdów.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik wyjaśniła, że chodzi jej o kwotę 309.000 zł.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że kwota około 7.000 zł jest zarezerwowana na
pomoc w ramach Programu na dożywianie dla mieszkańców Myszkowa. Nie pamięta dokładnie
kwoty na działalność miejskiej komisji. Zespół biegłych to 320 zł, w tym jest 50 opinii do wydania.
Kampania Zachowaj trzeźwy umysł to 5.000zł, jeden pakiet to 2.000 zł netto, a zamawiane są dwa
pakiety. Dofinansowanie do działalności Świetlicy Środowiskowej przy współpracy z Hufcem Pracy
to kwota około 10.000 zł. Kwota około 200.000 zł to koszt działania przy MOPS, to jest związane
z zatrudnieniem, etatami.
Radna Mirosława Picheta zapytała czy można byłoby na przyszłość zrobić, żeby proponowane kwoty
były wpisane, ale nie tylko w ogólnej kwocie.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS wyjaśniła, że jeżeli te kwoty zostaną wpisane to będą stałe
i każda zmiana będzie wiązała się ze zmianą uchwały.
Pani Skarbnik dodała, że kiedyś tak właśnie było i był problem.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS dodała, że kiedyś np. brakło 1 zł na Internet i trzeba było
zrobić sesję, żeby zmienić Program.
Pani Skarbnik powiedziała, że można to rozwiązać dodając uzasadnienie do uchwały, w którym będą
wyszczególnione kwoty. Będzie wiadomo jakie w danym momencie są przeznaczone kwoty.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS dodała, że organizacja wyjazdów dla dzieci i młodzieży to
będzie kwota około 50.000 zł, organizowanie i wspieranie imprez o charakterze profilaktycznym
promującej zdrowy tryb życia Myszków na straży trzeźwości to kwota około 15.000zł. To jest ta duża
impreza, która w ubiegłym roku była w Dzień Dziecka przez Miejskim Domem Kultury, dwa lata
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temu była na Podlasie. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej, narkomanii,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie to koszt 1.500 zł.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik zapytała się w jakich godzinach działa ta
świetlica?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że świetlica działa od 11.30 do 19.30, w pełnym
wymiarze godzin pracy. Tam jest 30 dzieci, ma zapewniony posiłek, opiekę.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik zapytała się ilu tam jest pracowników?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że trzech i pół.
Wiceprzewodnicząca komisji pani Zofia Jastrzębska zapytała kto kwalifikuje te dzieci i na jakiej
zasadzie?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że i kuratorzy zalecają czasami rodzicom,
żeby dzieci tam uczęszczały, i szkoła czasami tez kontaktuje się z wychowawcami, pracownicy
socjalni. Dziecko może przyjść samo zapisać się.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik zapytała się ile tych dzieci jest miesięcznie?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że świetlica jest przewidziana dla 30 dzieci.
Liczebność tych placówek wsparcia dziennego ustaliła ustawa o wspieraniu rodziny. Regulaminowo
30 dzieci, na liście jest troszkę więcej, bo jedno dziecko jest chore, inne przyjdzie. Generalnie cały
budżet jest regulowany pod trzydziestkę dzieci.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik poprosiła o omówienie IV kierunku.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że IV kierunek to wspomaganie działalności
instytucji stowarzyszeń osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Jest to
wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń, pieniądze przeznaczone na konkurs dla organizacji
pozarządowych prowadzących działalność w tym zakresie. Tu jest przewidziana kwota w wysokości
50.000zł. Propagowanie i wspieranie tej działalności pozalekcyjnej dzieci i młodzieży, czyli MDK
i MOSiR, kwota przewidziana to 160.000 zł. Pozostałe punkty to jest utrzymanie punktu
konsultacyjnego znajdującego się w MOPS, czynsz za jeden pokój, telefon i szkolenia na kwotę
3.000-4.000 zł. V kierunek to interwencje, są to rokrocznie przeprowadzone kontrole punktów
sprzedaży i podawanie napojów alkoholowych. Członkowie komisji robią to we współpracy ze Strażą
Miejską, czasami w tym składzie jest Policjant. Tutaj komisja jeśli chodzi o uprawnienia ma
możliwość skontrolowania czy ktoś ma aktualną opłatę za koncesję, czy ktoś ma koncesję i czy są
uregulowane opłaty. Policja czy Straż Miejska ma też możliwość ukarania, jeżeli ktoś będzie spożywał
w obrębie sklepu bądź na jego terenie, bo to jest niedopuszczalne. Komisja sprawdza czy jest
wywieszana ta jedna wymagana przepisami prawa informacja, że alkohol szkodzi zdrowiu, bo tego
wymaga ustawa. Jeżeli tego sprzedawca nie ma, to można ukarać mandatem również.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik zapytała, czy są obowiązkowe jeszcze tablice, że
do 18 roku życia nie można sprzedawać alkoholu.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że to już nie jest obowiązkowe, tylko
informacja, że alkohol szkodzi zdrowiu. Tego wymaga ustawa o wychowaniu w trzeźwości, natomiast
pozostałe tabliczki są mile widziane, ale nie można tego egzekwować od sprzedawcy, że muszą być.
Komisja prosi mimo wszystko, żeby one były. Staramy się połączyć, żeby to co wynika z przepisów
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o działalności gospodarczej, żeby było oznakowane w jakich godzinach sklep jest czynny, bo to jest
również wymagane. To są informacje, które są około działań i możliwości komisji.
Wiceprzewodnicząca komisji pani Zofia Jastrzębska zapytała o punkt VI i VII.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że to przewidują kierunki określone w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości, czyli wspieranie zatrudnienia socjalnego. Tutaj możliwość
dofinansowania Centrum Integracji Społecznej, ale to są kwoty bardzo duże i tego Program by nie
udźwignął, bo zobowiązania roczne wynikające z prowadzenia Centrum Integracji Społecznej bądź
utworzenia mogłyby przerastać możliwości działania całego Programu, żeby rozpocząć taka
działalność. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną jest to wpisane do Programu. Wiadomo, że jest to
prowadzone w ramach działalności bieżącej wynikającej z ustawy przez MOPS przez pracowników
w ramach pracy socjalnej.
Radna Mirosława Picheta zapytała, czy w tym punkcie są również paczki żywnościowe wydawane
przez MOPS?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że nie. To było wcześniej, to było wspieranie
tych osób uzależnionych, tamta opłata stała, którą wnosi gmina za dowóz tej żywności do Banku
Żywności.
Wiceprzewodnicząca komisji pani Zofia Jastrzębska zapytała czy istnieje współpraca między
Powiatową Publiczną Poradnią Psychologiczną?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że raczej nie.
Radna Mirosława Picheta zapytała odnośnie pomocy społecznej czy tu jest jakaś konkretna kwota
przewidziana?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że nie, dlatego że te zadania obejmują
działalność merytoryczną wynikającą z ustawy o pomocy społecznej, czyli pracy socjalnej
pracowników, bądź wsparcie finansowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych, przy 6 głosach za, projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
4/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Myszkowa na
2015r.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii te zadania się zazębiają czasami np. warsztaty, czy porady udzielane w Klubie Jedność.
Zawsze te programy były łączne, natomiast ubiegłym roku organ Nadzoru Prawnego zalecił, żeby
programy były osobno. Stąd Program jest rozdzielony. Program dot. Narkomanii przewiduje tylko
częściowe finanse, że część będzie finansowana specjalistów dyżurujących z Gminnego programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Myszkowa, część z tego
Programu. Tutaj też częściowo warsztaty dla młodzieży będą finansowane z Programu Alkoholowego,
a częściowo z Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tym bardziej, że są to te same środki. Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii też jest finansowany z tzw. korkowego.

8

Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik dodała, że problem robi się coraz szerszy,
bardziej narkomania niż alkoholizm.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że kiedyś było spotkanie, na którym było
powiedziane, że wykrywalność Policji jest coraz większa. Jak MOPS robił trzy lata temu diagnozę,
badania ankietowe nie wynikało z tego, że ten problem jest bardzo duży. Policja powiedziała, że nie
dzieje się za wiele wokół szkół, to przenosi się poza teren szkół i to jest dobry sygnał. Przedtem
można było słyszeć, że jakieś dziwne osoby pojawiają się w okolicy szkół, natomiast jak informowała
Policja w szkołach jest incydentów niewiele.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik dodała, że to nie znaczy, że nie biorą.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że rzeczywiście te Programy są potrzebne. Nie
wiadomo tak naprawdę kogo edukować czy młodzież czy rodziców. Jeżeli w szkole zorganizowana
jest pogadanka, osobiście miała prowadzona w LO przez przedstawicieli Policji to rodzice nie są
zainteresowani albo nie przychodzą na takie spotkania. Edukacja rodziców powinna być na trochę
wyższym poziomie.
Radna Mirosława Picheta powiedziała, że tym bardziej, jeżeli w tym sprawozdaniu jest informacja, że
w 2013r. zatrzymano dwóch dilerów, a w 2013r. już dziewięciu. Okazuje się, że ta przestępczość
wzrasta odnośnie narkomanii.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że to co wynikało z diagnozy MOPS wiadomo,
że tego nie można rozpatrywać w kategoriach, że lepiej czy gorzej, ale głównie jest to marihuana, nie
ma za dużo twardych narkotyków, ale pomimo wszystko to jest.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik skomentowała, że od marihuany się zaczyna.
Wiceprzewodnicząca komisji pani Zofia Jastrzębska zapytała odnośnie Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu podane kwoty, budżet 621.000 zł. Czy ten budżet
jest określony na podstawie jakiejś prognozy?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że tak, jest określony na podstawie prognozy
z ubiegłych lat, jakie są wpływy z wydawania tych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Program jest
finansowany z tego.
Radna Mirosława Picheta powiedziała, że w budżecie było to pokazane.
Pani Skarbnik powiedziała, że to jest kwota w budżecie w wysokości 630.000 zł.
Wiceprzewodnicząca komisji pani Zofia Jastrzębska wyjaśniła, że drąży ten temat skoro usłyszała że
jak braknie 1 zł to musi być nowa uchwała.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że jeśli są konkretne kwoty do utrzymania
punktu konsultacyjnego więc program był przyjęty z taka kwotą. Jeżeli chcieliśmy zmieniać kwotę
musieliśmy zmieniać program.
Wiceprzewodnicząca komisji pani Zofia Jastrzębska co będzie jeżeli kwota zmieni się w trakcie?
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Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że wtedy w każdej chwili wprowadza
program Rada. Jeżeli mamy wpływy większe, tak się np. zadziało gdy rozpoczęliśmy zajęcia
dodatkowe pozalekcyjne dla MOSiR i dla MDK wtedy zmieniamy program i wprowadzamy środki do
programu uchwałą rady Miasta. Jeżeli chcemy przesunąć środki między tymi kierunkami, bo kierunki
są określone kwotowo, wtedy tez przesuwamy je uchwałą rady Miasta. Każde malutkie zadanie gdzie
jakiś brak był trzeba było czekać dopóki nie była zmieniona uchwała. Ta formuła ułatwia realizację
programu. Jak są jakieś większe kwoty to i tak ta uchwała jest zmieniana, być może np. wyniknie
jakieś nowe zadanie, że ono jest potrzebne, to wtedy tez je można dołożyć do programu w trakcie
trwania roku. Programy są zawsze rocznie, to wynika z ustawy, że ten program nie może być na kilka
lat.
Wiceprzewodnicząca komisji pani Zofia Jastrzębska zapytała czy taką informację o działalności
świetlic środowiskowych posiada każda szkoła? Czy informacja ta poza wywieszeniem na tablicy jest
przekazywana rodzicom?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że oficjalnej informacji nie ma. Świetlice
działają już na tyle długo, bo np. w świetlicy w ZSP nr 3 były dzieci z ZSP nr 1, SP nr 6, dzieci
z różnych dzielnic. Informacja o tych świetlicach jest. Do Świetlicy Środowiskowej przy Hufcu Pracy
też uczęszczają dzieci z całego Myszkowa, bo one kumulują się z różnych środowisk, jest też
młodzież trochę starsza, która bierze udział w zajęciach w Hufcu. Poinformowane są również
instytucje, które mogą mieć potrzebę kontaktu: sąd, kuratorzy, szkoły, pedagodzy,
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych, przy 6 głosach za, projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Do punktu 6.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec - Bartnik zapytała się czy radni mają jakieś pytania?
Pan Burmistrz przekazał dwie informacje. Pierwsza informacja dla radnej Pichety, która zgłaszała
ostatnio kwestię worków, że prawdopodobnie zgłoszona niedyspozycja piątkowa z dostawą worków
została wg firmy A.S.A poczyniona. Dotyczyło to tylko dzielnicy Światowit. Druga informacja
odnośnie pytania radnego Jęczalika, dzisiaj o 12.00 jest spotkanie z panem G. z Papierni, a oprócz
tego w czwartek rano o 8.00 jest spotkanie z Tauronem, Bankiem i przedstawicielami Papierni.
Radny Norbert Jęczalik zapytał jaką funkcję pełni pan G.?
Pan Burmistrz odpowiedział, że pan G. pełni funkcję prezesa Fabryki Papieru 1, ta która jest teraz
stroną umowy dostarczającą ciepła.
Pan Z. K. mieszkaniec Miasta Myszkowa poruszył temat przekazu informacji do szerszego grona na
temat świetlic środowiskowych. Czy Klub Jedność jest stowarzyszeniem i czy przystępuje do jakichś
programów dla stowarzyszeń na roczną działalność?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że tak. Dyżury specjalistów są finansowane
z Programu, ale zatrudnia MOPS, a jako miejsce realizacji zlecenia wskazuje Abstynencki Klub
Jedność. Jeżeli chodzi o działalność stricte Klubu, opłaty czynszowe, inne działania terapeutyczne oni
pozyskują pieniądze w trybie konkursowym. Bardzo często również przystępują do konkursów
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organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski, Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich oraz Ministerstwo. W ten sposób pozyskują pieniądze na działalność bieżącą
stowarzyszenia.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodniczący komisji

Magdalena Niewiadomska

Beata Jakubiec-Bartnik
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