PROTOKÓŁ Nr 7/15
z posiedzenia Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
z dnia 15 grudnia 2015r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Radni w liczbie 6 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pani Iwona Franelak – zastępca Burmistrza Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
Zaproponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2016r.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy różne.
5. Wizja lokalna stanu technicznego lokali socjalnych przy ul. Pułaskiego oraz schroniska dla
bezdomnych „Dom Nadziei” przy Al. Wolności.
Przyjęty porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2016r.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
6. Wizja lokalna stanu technicznego lokali socjalnych przy ul. Pułaskiego oraz schroniska dla
bezdomnych „Dom Nadziei” przy Al. Wolności.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec Bartnik. Stwierdziła prawomocność obrad. Powitała zebranych na posiedzeniu. Przedstawiła
porządek posiedzenia. Zaproponował dokonanie zmiany w porządku obrad, dołożenie punktu
2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Poprosił o przegłosowanie
zmienionego porządku posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
6 radnych. Przy 6 głosach za, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
6 radnych. Przy 6 głosach za, porządek obrad ze zmianami przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 6 głosach za, protokół został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 3.
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2016r.
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Pani Skarbnik powiedziała, że wczoraj przyszła opinia z RIO odnośnie projektu uchwały
budżetowej na 2016r. Opinia jest pozytywna, nie ma żadnych uwag. Druga opinia jest
o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ona jest też pozytywna.
Opinia ta zawiera jedną uwagę, dla mnie to omyłka. W kolumnie 10.1 w latach 2020 – 2022
nieprawidłowo określono kwoty spłat kredytów i pożyczek z wypłaconej nadwyżki
budżetowej. Pracownik, który kiedyś opracowywał WPF jest na zwolnieniu chorobowym od
sierpnia, w tej chwili sami borykamy się z WPF i wkradła się taka bzdura. Do 2020r. te kwoty
są nierówne z tą kwotą ogólną. Na poprzednich komisjach mówiłam o autopoprawce
Burmistrza, że będzie związana z sesja nadzwyczajną. Chodzi o zabezpieczenie środków na
budowę drogi w ul. Klonowej i Sadowej oraz ogródka rekreacyjnego, zmniejszane będą
środki z ul. Wapiennej. To samo co zadziało się na sesji nadzwyczajnej, teraz trzeba
dostosować to do budżetu na 2016r.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych przy 6 głosach za, projekt
w sprawie budżetu miasta na 2016 rok został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych przy 6 głosach za, projekt
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2015- 2031
został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
Do Komisji Finansów i Budżetu została skierowana opinia:
Po omówieniu na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2015r. projektu budżetu na 2016 rok
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej w Myszkowie pozytywnie jednogłośnie
zaopiniowała projekt budżetu na 2016r.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych przy 6 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na
lata 2016- 2031.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych przy 6 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 2016r.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych przy 6 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
4/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Myszkowa na 2016r.
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Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych przy 6 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Spraw różnych nie zgłoszono.
Do punktu 6.
Wizja lokalna stanu technicznego lokali socjalnych przy ul. Pułaskiego oraz schroniska
dla bezdomnych „Dom Nadziei” przy Al. Wolności.
Wszyscy członkowie Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej uczestniczyli w wizji
lokalnej, której celem było zapoznanie się ze stanem technicznym lokali socjalnych oraz
schroniska dla bezdomnych „Dom Nadziei” przy Al. Wolności. Trasa objazdu wiodła od
internatu przy ul. Pułaskiego w Myszkowie, a została zakończona w „Domu Nadziei” przy
Al. Wolności w Myszkowie, trwała dwie godziny. Na zakończenie wizji lokalnej
w internacie, która pozwoliła zwłaszcza nowym radnym poznać problemy związane ze
stanem technicznym budynku zostało zgłoszonych kilka uwag.
Radny Krzysztof Kłosowicz zaproponował, żeby zabezpieczyć okna przed zimą i wandalami.
Stan budynku na dole jest najlepszy.
Radna Zofia Jastrzębska zwróciła uwagę, że parkiet może być do odzyskania i również była
zdania, że należy zabezpieczyć okna.
Pani Burmistrz dodała, że tu będzie bardzo poważny remont. Część parkietu wykorzystaliśmy
do sali sesyjnej i sali 106. Wykonywany projekt obejmuje normalne mieszkania komunalne.
Drugą część wizji lokalnej radni odbyli w „Domu Nadziei” przy ul. Pułaskiego w Myszkowie.
Zapoznali się z wyposażeniem schroniska dla bezdomnych oraz warunkami bytowymi
mieszkańców tej placówki. Z rozmów przeprowadzonych przez radnych z mieszkańcami
przebywającymi w placówce wynikało, że są oni zadowoleni z pobytu. Warunki oferowane
mieszkańcom są na dobrym poziomie. Gospodarz „Domu Nadziei” pan Andrzej Skowron
opowiadał o historii budynku oraz o problemach związanych z własnością terenu i brakiem
możliwości aplikowania o środki unijne. Po wizji lokalnej placówki radni zostali zaproszeni
przez gospodarza „Domu Nadziei” i jego żonę Państwa Andrzeja i Elizę Skowron do stołu
i w tej świątecznej atmosferze radni rozdali wszystkim mieszkańcom schroniska dla
bezdomnych świąteczne prezenty. Na końcu wszyscy składali sobie wzajemnie życzenia
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Protokołowała

Przewodnicząca komisji

Magdalena Niewiadomska

Beata Jakubiec - Bartnik
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