PROTOKÓŁ Nr 17/17
z posiedzenia Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
z dnia 22 sierpnia 2017r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Radni w liczbie 6 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pani Iwona Franelak – zastępca Burmistrza Miasta Myszkowa.
3. Pani Agnieszka Ludwig – dyrektor MOPS.
4. Pan Marcin Lemański – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie.
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 2017r.
4. Informacja na temat problemu narkotykowego na terenie gminy.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
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.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
5 radnych. Przy 5 głosach za, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 5 głosach za, protokół został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 3.
Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2017r.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik poprosiła panią Agnieszkę Ludwig
dyrektor MOPS o przedstawienie tematu.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za I półrocze 2017r. wykorzystaliśmy 303.252,00 zł, czyli niewiele mniej niż połowę
przewidzianą na działania profilaktyczne. Zadania realizowane są zgodnie z ustawą, czyli
sześć podstawowych kierunków, w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej,
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin. Są dyżury, które specjaliści pełnią
w stowarzyszeniu abstynenckim „Jedność”, prawnik, psycholog, terapeuta uzależnień,
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również psycholog, który prowadzi grupę wsparcia dla współuzależnionych, pedagog, który
częściowo udziela porad dla dorosłych, a częściowo organizuje zajęcia dla dzieci, jeżeli
rodzice biorą udział w tym czasie przewidzianych dla siebie spotkaniach. Częściowo te
dyżury finansowane są z profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a częściowo
z przeciwdziałania narkomanii. W ramach drugiego kierunku, czyli udzielania pomocy
rodzinom, w których występują problemy alkoholowe dofinansowano realizację Programu
FEAD, czyli dostarczanie żywności dla mieszkańców miasta Myszkowa spełniających
określone kryteria. Ponadto komisja spotyka się z osobami, co do których zostały złożone
wnioski, motywuje do podjęcia leczenia, jeżeli nie ma z takimi ludźmi współpracy, kierujemy
na badanie Biegłych. Jeżeli Biegły potwierdzi uzależnienie, składamy wniosek do sądu
o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Komisja odbyła 45 posiedzeń zespołów
roboczych, skierowała 16 wniosków w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia, w tym za
jedno sporządzenie opinii zostaliśmy obciążeni przez sąd i złożono wnioski do sądu na kwotę
1.320,00 zł, 40 zł to opłata za złożenie jednego wniosku do sądu. Następnie prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie wspierania dzieci, młodzieży. Jak co
roku gmina przystąpiła do Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, poza tym w planowane są
warsztaty dla dzieci, prowadzona jest Świetlica Środowiskowa przy ul. Kościuszki.
Zorganizowano Piknik Rodzinny, połączony z ekologicznymi aspektami pt. „Bezpieczny Eko
Myszków”, czyli ten piknik łączy wiele wątków, profilaktyczne i ekologiczne. W tym roku
było znakowanie rowerów z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji we współpracy jednej
z firm. Zostały zorganizowane dwa spektakle profilaktyczne, jeden dla młodszych dzieci,
drugi dla młodzieży gimnazjalnej. Taka była propozycja pedagogów, żeby oprócz Kampanii
„Zachowaj trzeźwy umysł” zorganizować spektakl profilaktyczny. Z tego co słyszała, był
ciekawy, młodzież z zainteresowaniem go obejrzała. Komisja dofinansowała wyjazd
dziecięcej OSP na olimpiadę dla malutkich strażaków. W ramach czwartego kierunku, czyli
wspomaganie działalności, instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych w ramach konkursu dofinansowano działalność
stowarzyszenia działającego w tym zakresie. Ponadto dofinansowano również działania
MDK, MOSiR pod kątem organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. W ramach
piątego kierunku, czyli podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów te
działania są przewidziane na drugą połowę roku, konkretnie na wrzesień. Jeżeli chodzi
o szósty kierunek wspieranie Centrów Integracji Społecznej, tam nie ponosimy wydatków,
aczkolwiek MOPS kieruje do CIS podopiecznych. Składka zdrowotna jest finansowana ze
środków Wojewody, dlatego gmina nie ponosi wydatków.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy radni mają jakieś
pytania?
Radny Krzysztof Kłosowicz poprosił o przedstawienie informacji na temat Świetlicy
Środowiskowej działającej przy ul. Kościuszki.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że Świetlica jest przewidziana dla
30 dzieci w wieku od 7 – 16 lat, czyli obejmuje dzieci od rozpoczęcia nauki szkolnej do
zakończenia gimnazjum. Pracuje od godziny 11.30 do 19.30 w czasie roku szkolnego,
natomiast w dni wolne od nauki w godzinach pracy ośrodka, czyli od 7.30 do 15.30.
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Uczęszczają dzieci z rodzin zarówno dotkniętych problemem jak i działalność Świetlicy ma
charakter profilaktyczny. Panie organizują zajęcia wszelkiego rodzaju, i plastyczne, warsztaty
fotograficzne, często wyjeżdżają na wycieczki, współpracują z GOPR, z Jurajską Grupą, więc
na Dzień Dziecka była wycieczka wspólna z rodzicami, było wspinanie po skałkach,
schodzenie do jaskiń. W czasie wakacji Świetlica współpracuje z MOSiR, dzieci chodzą na
basen, korzystają też z oferty MDK, jeżeli są spektakle dla dzieci, filmy. Ponadto Świetlica
współpracuje z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, działalność Świetlicy jest
bardzo szeroka. Dzieci jest sporo, są bardzo zaangażowane, bardzo samodzielne, dziewczyny
uczą samodzielności, bardzo dużą wagę przykładają do nauki, są w stałym kontakcie
z pedagogami szkolnymi, z wychowawcami. Lokalizacja Świetlicy w SP nr 3 ma swoje duże
plusy, dlatego że dzieci uczęszczające do szkoły, tutaj kontakt z nauczycielem jest
systematyczny. Jeżeli dziecko ma problem z nauką, jest ustalony terminarz, czy
harmonogram, ewentualnie zaliczania zaległości. Są spotkania z rodzicami, imprezy wspólnie
organizowane z rodzicami, żeby integracji dzieci ze sobą była też integracja rodzin.
Radny Krzysztof Kłosowicz zwrócił uwagę na kwotę 114.000,00 zł na 40 dzieci, to dużo.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik poprawiła, że 30 dzieci.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS zgodziła się, że dużo, ale tam są zatrudnieni
pracownicy etatowi, są posiłki, są opłaty czynszowe, więc to jest ogólny koszt całej
działalności Świetlicy.
Radna Mirosława Picheta zapytała, czy roczny?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że półroczny.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że to wychodzi
20.000,00 zł miesięcznie, a ilu jest tam pracowników?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że czterech.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy na 30 dzieci jest
potrzebnych czterech pracowników, bo na 25 osób jest jeden nauczyciel.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że pracowników merytorycznych jest
trzech i zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny kierownik pełni funkcje wychowawcy, czyli
tutaj ta zasada jest zachowana. Ponadto częściowo jest finansowana księgowa i sprzątanie.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik powiedziała, że sprzątanie jest na
terenie szkoły.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że nie. Skoro wynajmujemy
pomieszczenia Świetlica jest odrębną jednostką nie związaną ze szkołą.
3

Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, jaki jest miesięczny koszt
wynajmu?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że 1.000,00 zł.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy bez sprzątania?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że bez.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy do tego dochodzi
sprzątaczka na cały etat?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że nie na cały, na pół etatu.
Radny Wiesław Niedzielski zapytał, ile jest pomieszczeń?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że są dwa większe pomieszczenia,
dwa mniejsze plus kuchnia dzielona ze szkołą i korytarz.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy to są pomieszczenia
wyłącznie do dyspozycji Świetlicy?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że kuchnia jest w części, która była
przeznaczona dla Szkoły Specjalnej, tam dzieci miały zajęcia kulinarne, więc kuchnia jest
dzielona, natomiast pozostałe pomieszczenia są tylko do naszej dyspozycji.
Pani Burmistrz dodała, że to jest ta Ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna, która funkcjonuje do
czerwca.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy radni mają jeszcze jakieś
pytania? Z uwagi na brak pytań podziękowała za przedstawienie tematu i zaproponowała
przejście do omawiania kolejnego punktu porządku posiedzenia komisji.
Do punktu 4.
Informacja na temat problemu narkotykowego na terenie gminy.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powitała Komendanta Powiatowego
Policji pana Marcina Lemańskiego.
Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie powiedział,
że przygotował dane od początku roku do sierpniu, porównanie do tamtego roku tego samego
okresu, żeby mieć porównanie jak to wygląda. Z danych wynika, że najczęściej na terenie
gminy i całego Powiatu najczęściej po narkotyki sięgają osoby w przedziale wiekowym od
15 – 35 lat. Na terenie gminy i na terenie całego Powiatu najczęstszymi przypadkami
narkotyków, z którymi się spotykamy tj. amfetamina i marihuana w zdecydowanej
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większości. Zdarzają się przypadki tabletek extasy, haszyszu, ale są bardziej incydentalne.
Spotykamy się też z dopalaczami. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o ceny, jakie na rynku
narkotykowym występują to: 1g amfetaminy kosztuje ok. 25,00 – 30,00 zł, 1 g marihuany ok.
40,00 zł, tabletki extasy ok. 15,00 zł za sztukę i dopalacze ok. 30,00 zł za sztukę. Jeżeli
spotykamy się z jakimiś zakupami hurtowymi, te ceny schodzą w dół. Obecnie osoby, które
z naszej gminy zaopatrują się w środki narkotyczne to praktycznie one kupowane są nie na
terenie Myszkowa, tylko na terenie powiatów ościennych, Zawiercie, Częstochowa,
Sosnowiec. Osoby zazwyczaj jeżdżą tam prywatnymi samochodami lub PKP. Mamy mało
takich przypadków, które by potwierdzały, że do tych zakupów dochodzi na terenie miasta
Myszkowa. Co jest tego powodem? W 2015r. zatrzymaliśmy dziewięciu dilerów
narkotykowych z terenu Myszkowa, w 2016r. sześciu dilerów. Można powiedzieć, że
większość tych osób, które trudniły się sprzedażą tych środków narkotycznych została
wyeliminowana z rynku. Z tych osób dziesięć osób zostało tymczasowo aresztowanych. Na
chwilę obecną można powiedzieć, że jest problem, żeby kupować na terenie Myszkowa.
Zdarzają się osoby, które posiadają na własnych użytek. Jeśli chodzi o poważniejszych
dilerów można powiedzieć, że ich nie ma, dlatego że w ciągu ostatnich dwóch lat praktycznie
ich wyeliminowaliśmy. Jeżeli chodzi o transakcje, to jest hermetyczne środowisko związane
z tymi narkotykami do sprzedaży, w kręgu osób zaufanych, czyli diler nie sprzedaje osobom
przygodnie spotkanym, czy osobom, których nie zna. Musi tą osobę znać od dłuższego czasu,
musi jej ufać, ewentualnie jest to osoba z polecenia, czyli ktoś inny polecił jakąś osobę
i wtedy ta wchodzi w kręg tych osób, które mogą kupić jakiś środek. Osoby, które sprzedają,
posiadają, przewożą te narkotyki przewożą je narkotykami, mają specjalnie porobione
schowki, jest to dość trudne do ujawnienia. Gabarytowo są to małe ilości, więc je łatwo
schować, tym, bardziej w samochodzie, gdzie jest dużo takich elementów, które można
zdemontować i tam coś umieścić. Jeżeli te osoby poruszają się pieszo przy jakichś
transakcjach zazwyczaj wygląda to tak, że w momencie, którym ma dojść do transakcji osoba
sprzedająca trzyma narkotyk w ręku po to, że jeżeliby w tym momencie wkroczyła Policja oni
rzucają, żeby nie znaleźć w ubraniu. Już jak typowo dochodzi do transakcji te narkotyki są
zazwyczaj trzymane w ręku. Jeżeli chodzi o postępowania wszczęte dotyczące przestępczości
narkotykowej w tym roku, w okresie od początku roku do sierpnia wszczęliśmy 21 takich
postępowań, w tamtym roku w tym samym okresie było ich 19. Jeżeli chodzi o przestępstwa
wykryte w tym roku było ich 134, w tamtym roku 53.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy chodzi o przestępstwo
posiadania?
Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie
odpowiedział, że tak. W ogóle przestępstwa narkotykowe, posiadanie, ewentualnie udzielanie,
ogólnie przestępstwa narkotykowe. Mamy duży wzrost w tym roku. Sam początek roku,
pomimo że tych przestępstw było dużo, były bardzo małe ilości. Mieliśmy jedną sprawę
większą, gdzie ponad 1 kg amfetaminy był zabezpieczony, a tak to są sprawy, gdzie ilości są
faktycznie małe, takie gdzie osoby posiadają na własny użytek. Jeżeli chodzi o czyny karalne
nieletnich dotyczące przestępczości narkotykowej, w tym roku 26 przypadków, w tamtym
roku 28. Jeżeli chodzi o osoby podejrzane, które były ujawnione w związku z przestępczością
narkotykową, w tym roku 32 osoby, w tamtym roku 18. Podejrzani nieletni, w tym roku
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1 osoba, 3 osoby tymczasowo aresztowane, w tamtym roku 1 osoba. Jeżeli chodzi o ilość
zabezpieczonych narkotyków, marihuany zabezpieczyliśmy 360g, w tamtym roku było to
370g, amfetaminy 1,3 kg, w tamtym roku 170g. W tym roku zabezpieczyliśmy 20g haszyszu,
3 tabletki extasy i 6 roślin konopii indyjskich, w tamtym roku było to 33 rośliny, mieliśmy
ujawnioną uprawę. To były dane dotyczące całego powiatu, a jeśli chodzi o Myszków
wygląda to tak, że było zabezpieczonych 11g marihuany, 39g amfetaminy i 3 rośliny konopii
indyjskich. Nie ma bardzo problemów, jeżeli chodzi o szkoły. Wiadomo, że ten problem
dotyczy w dużej mierze ludzi chorych. Nie zauważamy zwiększenia problemu na terenach
szkół, czy na terenach przedszkolnych. Raczej to są przypadkowe miejsca, w okolicach
szkoły, może to nie być w okolicach szkoły. Zwrócił się z prośbą do radnych, żeby
przekazywali informacje dotyczące problemu narkotykowego.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że w zeszłym tygodniu
był incydent, że przywieziono pacjenta na Izbę Przyjęć. Jeżeli chodzi o dopalacze, można je
nabyć w Internecie, cena jest 5,00 zł. Przyznała, że jest przerażona, że za taką cenę można
kupić dopalacze.
Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie zapytał, czy
Policja była wtedy poinformowana?
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik odpowiedziała, że na pewno był
poinformowany Sanepid.
Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie powiedział,
że te ceny są różne, jest ich bardzo dużo rodzajów. Jeżeli chodzi o narkotyki twarde one są
sklasyfikowane, te najbardziej popularne wszyscy je znają z nazwy i możemy je
zidentyfikować. Jeżeli chodzi o dopalacze to są substancje, które się zmieniają. Każdy może
utworzyć sobie nazwę, tak naprawdę nie wiadomo co tam jest.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że nie nadaje się do
użycia spożywczego, zawiera jakieś trutki, to jest proszek i jakby susz.
Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie powiedział,
że tak samo występuje w różnych postaciach, dlatego jest problem z walką z dopalaczami.
Jeśli chodzi o narkotyki to mamy ustawę, która określa środki narkotyczne. Czasami
przestępcy wykorzystują to, że dane substancje nie są ujęte w ustawie, wykorzystują jako lukę
prawną do tego, że nie jest zakazany obrót, to samo jeśli chodzi o dopalacze.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS dodała, że produkty kolekcjonerskie.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik dodała, że ciekawostką jest, że po
dopalaczach ludzie się tak zachowują, że czegoś takiego nie widziała. Chłopak dwadzieścia
kilka lat, zapięty kilkoma pasami zachowywał się jak zwierzę, odganiał się, miał zwidy,
wydawał odgłosy.
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Radny Norbert Jęczalik wtrącił, że dopalacze są niebezpieczne.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że po szesnastu
godzinach to przechodzi i przeprosił. To jest tragedia.
Radna Mirosława Picheta dodała, że nie był świadom, co się z nim dzieje.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że są zmieniane, wykorzystują niszę. To są takie środki,
że Ci co je tworzą sami nie wiedzą, co tworzą.
Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie powiedział,
w Myszkowie nie ma żadnego punktu na stałe działającego, gdzie można kupić dopalacze.
Wiadomo, że tego się nie da całkowicie wyeliminować. Były takie próby, jak te dopalacze
zaczęły wchodzić, ktoś próbował tym handlować, ale to było zaraz ucięte w zarodku.
Prowadzimy kontrole z Sanepidem. Na chwilę obecną nie mamy potwierdzonych miejsc, że
gdzieś można sobie jechać i w każdej chwili kupić.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że chyba w ogóle w okolicy tutaj nie ma.
Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie powiedział,
że na terenie Powiatu nie ma.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS dodała, że kiedyś utworzył się koło dużego Kościoła.
Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie powiedział,
że Policja szybko zadziałała. W większych miastach na pewno jest dostęp, Zawiercie,
Sosnowiec, Katowice.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że to są nieoficjalne punkty.
Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie zgodził się
z radnym. Z naszego rozpoznania jeśli chodzi o narkotyki wynika, że wszystkich
potencjalnych dilerów zamknęliśmy. Nie mamy informacji, żeby tutaj jakiś poważny diler
działał.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik powiedziała, że bardziej to dotyczy
starszej młodzieży i dorosłych, dzieci nie.
Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie powiedział,
że dzieci raczej nie.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec-Bartnik powiedziała, że to są bez przerwy te
same osoby przewożone. Jak coś takiego, można kupić za 5,00 zł, to jest przerażające.
Radny Wiesław Niedzielski zapytał, czy projekcje są robione w szkołach?
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Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie
odpowiedział, że tak. Różnie, w szkołach i jeśli chodzi o wakacje, MDK, ośrodki, gdzie są
kolonie. Teraz działaliśmy dużo w gminie Poraj. Tam są różne ośrodki, dzieci miały wakacje.
Jeżeli chodzi o narkotyki, to najwięcej w szkołach podczas roku szkolnego. Policjanci, którzy
zajmują profilaktyką współpracują z pedagogami szkolnymi, na bieżąco robimy takie
spotkania profilaktyczne. Jeżeli ktoś widzi potrzebę, czy szkołę, czy inne instytucje też się do
nas zwracają o przeprowadzenie prelekcji związanej z problemem narkotykowym. Nie zdarza
się, żebyśmy komuś odmówili, nie pojechali, zawsze staramy się pomóc i to co możemy, to
robimy.
Radny Wiesław Niedzielski zapytał, jak rodzice reagują, że ich dzieci korzystają z różnego
rodzaju narkotyków, a nie wiedzieli.
Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie powiedział,
że to jest różnie. Problem narkotykowy dotyczy wszystkich grupo społecznych. To nie jest
tak, że dotyczy to tylko rodzin skrajnie patologicznych, ale dotyczy często rodzin, które są
porządne, bogate. To dotyczy przekroju wszystkich klas społecznych, jeżeli chodzi
o wykształcenie mogą to być osoby wykształcone i niewykształcone. Jedni rodzice reagują
tak, drudzy tak. Jeśli chodzi o rodziców, większy problem widzimy w tym, że mało
informacji do nas spływa jeśli chodzi o szkoły. Jeżeli chodzi o pedagogów, nauczycieli, nie
chcę wierzyć, że nie ma tych informacji, czy nie widzą, czy nie podejrzewają pewnych
rzeczy. Czy to wynika z tego, że osoby się boją, nie chcą robić sobie problemów. Bardzo
rzadko mamy informację ze szkół, że coś się dzieje, że ktoś może mieć taki problem, żeby coś
sprawdzić. Tego nie ma i to nas bardzo boli, bo to dla nas cenne informacje. Chcemy działać
w tym kierunku, natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że bez jakichś informacji nie będziemy
sami wchodzić na teren szkoły i wykonywać działań. Byłaby tu duża pomoc, gdybyśmy
dostali takie informacje. Tak jest dużo łatwiej, bo wiemy komu należy się przyjrzeć
i sprawdzić.
Radna Zofia Jastrzębska zapytała, czy osoba zgłaszająca problem narkotykowy może
zachować anonimowość?
Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie
odpowiedział, że każdy może zadzwonić na policję na numer alarmowy, może zgłosić każdą
rzecz. Nie da się przez telefon wymóc, żeby ktoś się przedstawił. Zawsze dyżurny Komendy
pyta o dane osoby zgłaszającej, ale często jest tak, że osoba pyta, a nie chce podać.
Radna Zofia Jastrzębska zapytała, czy taka osoba jest brana pod uwagę?
Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie powiedział,
że tak. Policja reaguje na wszystkie istotne sprawy. Zdarzają się niezasadne interwencje, na
które nie reagujemy, ale na pewno nie tego typu rzeczy. Jeżeli ktoś nas powiadomi, że gdzieś
się handluje narkotykami, czy ktoś posiada, jesteśmy bardzo zainteresowani takimi
informacjami. Na pewno osoba, która zgłasza nie będzie miała żadnych nieprzyjemności.
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Zdajemy sobie sprawę, że ktoś może się pomylić. Jeżeli się to nie potwierdzi to nie jest tak, że
będziemy robić komuś problemy. My tą informację mamy po prostu sprawdzić.
Radna Zofia Jastrzębska wyjaśniła, że dlatego pyta, bo mogą być nieprzyjemności ze strony
osoby, która podejrzewa że ktoś zgłosił.
Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie powiedział,
że to nie jest możliwe, żeby informacja wyszła od nas. Coś innego jest, jeżeli ktoś składa
oficjalnie zawiadomienie o przestępstwie, ale też z zasady nie informuje się osoby
podejrzanej. Teraz są przepisy, że można swoje dane utajnić w ramach jakiegoś
postępowania. One są dostępne tylko dla prowadzącego Policjanta, Prokuratora i Sąd. Ich
w aktach nie ma. Takie sprawy można zgłosić anonimowo, można zgłosić Policjantowi,
któremu się ufa, każdy policjant wie jak z tego zrobić użytek.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że są przypadki, że
wzywamy Policję na Izbę Przyjęć i zgłoszenie zaczyna się od przepytania lekarza o imię ojca,
imię matki, trzech pielęgniarek, a na końcu poszkodowanego albo w ogóle z nim się nie
rozmawia. Spisuje się dwóch lekarzy, dwie pielęgniarki z łącznymi danymi przy
poszkodowanym.
Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie powiedział,
ten problem zgłaszał pan dyrektor na spotkaniu z Policją. Nie neguje, że takich sytuacji nie
było, natomiast poprosił, żeby wziąć pod uwagę, że jak Policja podejmuje jakieś czynności,
musi ustalić te dane. To są dane dla nas, bo nigdy nie wiemy, jaki obrót sprawa potem
przyjmie.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że niekoniecznie przy
takiej osobie.
Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie powiedział,
że jeżeli są takie błędy dotyczące taktyki zachowania się policjantów to informacje, polecenia
pójdą w dół. Jeżeli to się będzie powtarzać, będziemy z nimi rozmawiać, bo jest to nie do
końca profesjonalne zachowanie, jeżeli rzeczywiście tak robią. Same dane ustalić muszą, jak
ktoś dzwoni na Pogotowie to też trzeba podać swoje dane. Jeżeli kontakt się urwie i nie mamy
osoby zgłaszającej, to nie mamy nic. Jeżeli policjanci to robią w obecności tego powoda
interwencji to możemy rozwiązać inaczej i postaramy się pomóc, żeby do takich sytuacji nie
było.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że w szpitalu to akurat
jest łatwe do wyjaśnienia.
Radna Zofia Jastrzębska powiedziała, że można zwrócić uwagę, że „nie będziemy z panem
rozmawiać”.
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Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik jak to zwrócić uwagę Policji przy
pacjencie, który rozwala całą Izbę Przyjęć.
Pan Marcin Lemański zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie powiedział,
że myśli, że nie ma aż takich niedoróbek ze strony policjantów. Jeżeli takie informacje są,
poprosił o kontakt pana Dyrektora z Komendantem, czy z nim. Współpraca jest na tyle dobra,
że roboczo możemy takie problemy załatwić i pomóc, żeby ich nie było.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik stwierdziła, że na najbliższą sesję
Rady Miasta nie ma projektów uchwał, które powinna zaopiniować merytorycznie właściwa
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.
Do punktu 6.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy radni mają jakieś
pytania. W związku z brakiem pytań przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie komisji.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodnicząca komisji

Magdalena Niewiadomska

Beata Jakubiec - Bartnik
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