Rada Miasta w Myszkowie
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej

Protokół nr 5/19
5 Posiedzenie w dniu 24 września 2019r.
Obrady rozpoczęto 24 września 2019r. o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:59 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 9 członków.
Obecni:
1. Magdalena Balwierz
2. Eugeniusz Bugaj
3. Elżbieta Doroszuk
4. Andrzej Giewon
5. Beata Jakubiec-Bartnik
6. Zofia Jastrzębska
7. Norbert Jęczalik
8. Małgorzata Skinder
9. Jerzy Woszczyk

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 9 osób.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Grażyna Dorożyńska – Kierownik KZGM w Myszkowie.
4. Pani Dorota Ćwiląg- Kierownik Wydziału SO.
5. Pani Ola Kępska –pracownik wydziału FB.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja na temat ilości, stanu technicznego oraz przeprowadzonych remontów lokali
socjalnych oraz dalszych planów związanych z ich pozyskiwaniem.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy różne.

Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła p. Beata Jakubiec - Bartnik. Powitała zebranych
na posiedzeniu. Przewodnicząca komisji poprosiła o naciśnięcie przycisku kworum w celu
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sprawdzenia obecności oraz o zapisanie wyniku głosowania. Stwierdziła prawomocność
obrad. Przedstawiła porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia komisji wszyscy radni
otrzymali. Mamy tu jeszcze protokół z posiedzenia komisji z dnia 27.08.19r., jeśli ktoś chce
przejrzeć to jest w wersji papierowej. Może go na koniec przyjmiemy. Zapytała, czy radni
mają jakieś uwagi do porządku?
Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (9)
Magdalena Balwierz, Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata JakubiecBartnik, Zofia Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder, Jerzy Woszczyk
Do punktu 2.
Informacja na temat ilości, stanu technicznego oraz przeprowadzonych remontów lokali
socjalnych oraz dalszych planów związanych z ich pozyskiwaniem.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik poprosiła p.kierownik Grazynę
Dorożyńską o przedstawienie informacji.
Pani Grażyna Dorożyńska kierownik KZGM w Myszkowie powiedziała, że posiadamy lokale
socjalne na ul.Kościuszki 2, budynki ul.Kościuszki 2a, 4, 6. Millenium 32 i oczywiście teraz
nowo oddany budynek na Kościuszki 243. Wykonaliśmy szereg prac remontowych między
innymi malowanie klatek schodowych na Kościuszki 2,2a,4,6. Wymiana starych opraw
oświetleniowych na LED- y w klatkach schodowych, zrobiliśmy remont instalacji
elektrycznej, wymiana zasilania mieszkań na indywidualne, wymienialiśmy zużyte piece dla
lokatorów, wymiana drzwi wejściowych we wszystkich budynkach 2, 2a, 4, 6. Zakupiliśmy
ławki na te osiedla i nowe osiedle 243, oczywiście też na Folwarczną. Zostały też postawione
pojemniki na psie odchody. Na Kopernika też była w ubiegłym roku wymiana pokrycia
dachowego, remont instalacji odgromowej, piece wymieniane ze starych na nowe, też ławki,
oświetlenie na klatkach schodowych wymieniane na LED-y.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że jest tu jeszcze taki
podpunkt „dalsze plany związane z pozyskiwaniem nowych mieszkań”. Czy są jakieś plany
z pozyskiwaniem innych pomieszczeń?
Pani Grażyna Dorożyńska kierownik KZGM w Myszkowie powiedziała, że na chwilę obecną
planujemy na Millenium wyburzenie komórek, które znajdują się przy budynku 32
i w przyszłości planowana będzie budowa budynku z lokalami socjalnymi i komunalnymi.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała ile tam jest metrów?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak, że nie wie, to wyjdzie z projektu. Tam zgodnie
z planem nie wolno wysoko, bo bloki są na Millenium, a po drugiej stronie są budynki
jednorodzinne czyli nie możemy dwukondygnacyjnie tylko jednokondygnacyjnie. Są tam
budynki jednokondygnacyjne, jest poczta i chyba 4 lokale socjalne, ale w strasznym stanie.
2

Z tyłu są komórki, które nie nadają się do niczego tylko do wyburzenia. Chcemy je wyburzyć,
zlecić projekt i tam, gdzie one były, na kształcie litery L zrobić obiekt, żeby można było
przenieść tych ludzi, w przyszłości, w drugim etapie, dokończyć projekt, nawiązać, zrobić
literę C. Od frontu byłby plac, a ścianą byłoby to do tych osiedli jednorodzinnych.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała ile będzie kosztowało wykonanie nowej sieci
kanalizacyjnej na ul.Folwarcznej?
Pani Grażyna Dorożyńska kierownik KZGM w Myszkowie powiedziała, że wczoraj było
otwarcie ofert. Najniższa oferta była ponad 40 tyś zł, najwyższa ponad 70 tyś zł.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała czy to będzie finansowane z budżetu miasta?
Pani Grażyna Dorożyńska kierownik KZGM w Myszkowie potwierdziła. Powiedziała, że na
Folwarcznej wyburzaliśmy też komórki, które były w złym stanie, zgodnie z przeglądami
technicznymi musieliśmy je wyburzyć. Zrobiliśmy tam teren parkingowy, ładnie to wygląda,
ładny widok na miasto. Też wysokie koszty były, ponieważ jak się okazało, z tyłu było dzikie
wysypisko
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała, jakie koszty były?
Pani Grażyna Dorożyńska kierownik KZGM w Myszkowie powiedziała, że około 80 tyś zł.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała o koszty remontu klatek schodowych przy ul Folwarcznej.
Tu jest tak w planie, to jakie pieniądze są na to przeznaczone?
Pani Grażyna Dorożyńska kierownik KZGM w Myszkowie powiedziała, że w tej chwili nie
potrafi odpowiedzieć. Tam będzie wymiana okien, malowanie, tam są trzy bloki to około 30
tyś zł. Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o remonty, które zostały wykonane na lokalach
socjalnych to wykonane są na 90%. Standard jest podniesiony w tych zasobach, mają
indywidualną kanalizację, toalety w mieszkaniach czego wcześniej nie było, były na zewnątrz
toalety, musieli wychodzić z budynku, a w tej chwili mają już w mieszkaniu.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała, jaki jest koszt wszystkich remontów, które zostały
wykonane?
Pani Grażyna Dorożyńska kierownik KZGM w Myszkowie powiedziała, że musi księgowej
zapytać, bo nie potrafi w tej chwili odpowiedzieć
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że nie rozumie, bo to p.kierownik odpowiada za to
i nie wie, ile pieniędzy zostało wydanych?
Pani Grażyna Dorożyńska kierownik KZGM w Myszkowie powiedziała, że to rozlicza
księgowa, ale może zlecić i za dwie minuty będzie.
Radna p.Zofia Jastrzębska porosiła o te dane.
Do punktu 3.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
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1)Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany do Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Myszkowa na 2019
rok.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała dlaczego te pieniądze są przekazywane dopiero we
wrześniu
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że jak wynika z materiału rozliczenie
środków, które można przeznaczyć na ten cel, po rozliczeniu dotychczasowych wydatków,
pojawiła się kwota 91 tyś zł, które zostały przeznaczone do wykorzystania przez MDK. Stąd
konieczność wniesienia aneksu. Aneks polega na tym, że my nie dodajemy środków, których
nie mamy tylko takie, które realnie wpływają. Od kilku lat jest zmiana, że środki z danego
roku winny zostać wydatkowane i nie można ich wydać na inny cel. Skoro się pojawiła
w trakcie bieżącego rozliczenia kwota 91 tyś zł, to przeznaczamy to zgodnie z celem.
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że to są pieniądze z 2018r. One dopiero teraz się
pojawiły?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że jak rozliczamy środki na ten cel to ta
wiedza na bieżąco po okresie, bo jak państwo wiecie rozliczaliśmy budżet i wykonanie
budżetu za półrocze. Za rok poprzedni mieliście to państwo w czerwcu tak, że to odbywa się
zawsze rozliczenie z okresem (…). Najpierw musimy wydać, policzyć, a później dopiero
uzyskać (…).
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że dlatego pyta, bo jak był GPPiRA 2019r. wcześniej,
to tutaj był budżet 594 tyś zł plus 36 tyś zł, a teraz w naszych materiałach pojawiło się plus 91
tyś zł?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak zapytał czy mówimy o aneksie do programu 2019r?
Radna p.Zofia Jastrzębska potwierdziła.
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że poprosimy p.Dorotę, niech wyjaśni.
Radny p.Eugeniusz Bugaj powiedział, ze może były wyższe wpływy.
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że niewykorzystane środki za 2018r.
zostały policzone teraz. Skoro się pojawiły w kwocie 91 tyś zł, to nie możemy ich nie
wykorzystać, nie można ich wykorzystać w innym czasie, trzeba je wykorzystać
niezwłocznie. Jest to kwota, którą chcemy wydać zgodnie z celem, co państwo macie
w uzasadnieniu.
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że w uchwale jest napisane, że będą to pieniądze ze
środków wolnych. Jak mamy to rozumieć? Jeśli z funduszu przeciwalkoholowego to one są
z funduszu, a one się pojawiają, jako środki wolne.
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak poprosił o zawołanie p.Dorotę Ćwiląg i p.Olę Kepską.
W międzyczasie księgowa KZGM poinformowała o wydatkach KZGM na remonty. To 162
tyś zł na koniec sierpnia.
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Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała dlaczego jest to scedowane tylko na MDK?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że te środki finansowe nie można wydać,
gdzie się chce. W związku z czym najczęściej w ostatnim czasie wydawaliśmy w obszarze
sportu czyli z przeznaczeniem na MOSiR i w obszarze kultury czyli MDK. Zrobiliśmy
krótkie rozeznanie, ponieważ środki trzeba wydać zgodnie z celem, żeby później móc to
udokumentować, w uzgodnieniu między dyrektorem MOSiR i MDK, podjęliśmy decyzję, że
pójdą te środki na MDK.
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że w ramach GPPiRPA jest jeszcze straż miejska,
organizacje pozarządowe. Jakie organizacje pozarządowe, jakie instytucje i stowarzyszenia
otrzymały pieniądze z GPPiRPA?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że z tych kwot uzyskuje środki
stowarzyszenie „Jedność”, które jako jedyne składa wniosek o dotację. Otrzymuje, to państwo
macie załączniku, w kwocie pięćdziesięciu kilku tyś zł, 55 albo 56 tyś zł, jeśli się nie mylę.
Dlatego, że pomimo prób różnych innych stowarzyszeń, bo taka dyskusja kilka lat wcześniej
się toczyła, to tak naprawdę trzeba udokumentować, że te środki są przeznaczone na cel
związany z beneficjentami, którzy mogą być objęci tym programem. Na początku niektórym
stowarzyszeniom się wydawało, że to można wydatkować w dowolny sposób. Kiedy uzyskali
wiedzę na temat zasad wydatkowania, nie składały inne stowarzyszenia, co nie jest
zabronione, bo my ogłaszamy konkurs. Ile podmiotów złoży aplikacje, tyle będzie
ocenionych.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała, gdzie się pojawia informacja o możliwości złożenia?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że jak zwykle ogłaszamy to na BIP, a co
roku spotykamy się co najmniej raz, jeśli nie dwa razy na szkoleniu organizowanym przez
fachowca, uczy służby księgowe stowarzyszeń, jak umiejętnie, dobrze i prawidłowo rozliczyć
dotację dlatego, że zaostrza się mechanizm na co te dotacje mogą być przeznaczone i sposób
rozliczania też jest rygorystyczny. Udział to wolna wola stowarzyszeń, frekwencja jest
nienajgorsza.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że chodzi o to skąd ta
różnica między 36 tyś zł, a 91 tyś zł.
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że GPPiRPA na 2019r.to 594 tyś zł plus 36 tyś zł,
w naszych dzisiejszych materiałach mamy 594 tyś zł plus 91 tyś zł. Skąd to się wzięło?
Pani Ola Kępska pracownik wydziału FB powiedziała, że zwiększamy gminny program
przeciwdziałania alkoholizmowi, bo zostały niewykorzystane środki z poprzedniego roku,
a ten program musi finansować stronę dochodową i stronę wydatkową. Te 91 tyś zł
zwiększamy dla MDK na zajęcia stałe. Ja mam tyle co mi p.skarbnik przekazała i tu 4 tyś zł
jest przeniesione z MOPS, niewykorzystane i przenoszone jest na ten sam program tylko
realizować będą placówki oświatowe. To są przesunięcia między jednostkami te 4 tyś zł.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała skąd się wzięło to 91 tyś zł, jeśli pani miała już
zaplanowane 630 tyś zł?
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Pani Dorota Ćwiląg kierownik wydziału SO powiedziała, że ona tylko dochody planuje.
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że pytanie jest skąd się wzięło to 91 tyś zł
za poprzedni rok.
Pani Ola Kępska pracownik wydziału FB powiedziała, że te 91 tyś zł to pozostałość z roku
ubiegłego.
Radna p.Zofia Jastrzębska stwierdziła, że będzie razem 630 tyś zł plus 91 tyś zł.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała czy jest ktoś kompetentny, żeby
odpowiedzieć na to pytanie.
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że nie jesteśmy przygotowani.
Radna p.Elżbieta Doroszuk powiedziała, że ma jeszcze pytanie merytoryczne do tego tematu.
Czy to opiniowała komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Interesuje mnie to
zadanie „propagowanie trzeźwych obyczajów w ramach tworzenia alternatywnych form
spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”. Przecież nie może młodzież i dzieci
spędzać inaczej czasu wolnego jak na trzeźwo. Interesuje mnie co to za zadanie. Co będzie
w ramach tych 91 tyś zł. Pytanie do p.przewodniczącej tej komisji czyli p.dyrektor MOPS.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik ogłosiła 5 minut przerwy.
Przerwa 5 minut.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik po przerwie zaproponowała odroczyć
punkt w sprawie problemów alkoholowych na czwartek na komisję finansów, gdy przybędzie
p.kierownik i będzie w stanie nam odpowiedzieć na pytania.
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że przyszła tu pani i ma jakieś informacje.
Pani Ola Kępska pracownik wydziału FB powiedziała, że sprawdziła, jaki jest plan tego
programu i 36 tyś zł to jest program przeciwdziałania narkomanii, włącznie z tymi
przesunięciami na 4 tyś zł. Natomiast przeciwdziałanie……….
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak uzupełnił, że jest 91 tyś zł z niewykorzystanych
środków i niewykorzystane zostały bo co? Większe wpływy, nie wydaliśmy?
Pani Ola Kępska pracownik wydziału FB powiedziała, że jest informacja, że w związku
z niewykorzystaniem pełnej kwoty dochodów, a nie możemy zwiększyć dochodów, bo to są
wpływy z lat poprzednich. To są wpływy z roku poprzedniego, w związku z tym nie możemy
zwiększyć dzisiaj dochodów tylko zwiększamy wolne środki i zwiększamy ten program
przeciwdziałania alkoholizmowi o 91 tyś zł.
Radna p.Elżbieta Doroszuk zapytała na co nie wydaliśmy w 2018r?
Pani Ola Kępska pracownik wydziału FB powiedziała, że to już pytanie merytoryczne.
Program przeciwdziałania alkoholizmowi ma kwotę po zmianach tzn. z proponowanymi
dzisiaj zmianami 685 tyś zł i w tym jest ta kwota 91 tyś zł.
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Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że plus te 36 tyś zł.
Pani Ola Kępska pracownik wydziału FB powiedziała, że 36 tyś zł program zwalczania
narkomanii.
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że reasumując te informacje, które dostaliśmy
w naszych materiałach zawierały błąd. Dlatego, że było napisane 594 tyś zł plus 91 tyś zł,
a powinno być 594 tyś zł plus 91 tyś zł plus 36 tyś zł.
Pani Ola Kępska pracownik wydziału FB powiedziała, że te 36 tyś zł to nie było wcześniej
przesunięcie jakieś dokonywane, bo w uchwale zmiany w budżecie nie mamy propozycji na
36 tyś zł.
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że aby wiedzieć, aby ogarnąć całość gminnego
programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, jak to zostało ujęte w tej
pierwotnej wersji, to warto by było te 36 tyś zł ująć i je nazwać.
Pani Ola Kępska pracownik wydziału FB powiedziała, że przekaże to p.dyrektor MOPS-u, bo
to gminny program.
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że ma jeszcze pytanie odnośnie tego stowarzyszenia
„Jedność”. Pan tu podał, że stowarzyszenie otrzymuje 50 tyś zł na zwalczanie problemu
alkoholowego. To 50 tyś zł to pochodzi z pieniędzy rozdzielonych na stowarzyszenia czy
pochodzi to z tego funduszu alkoholowego?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że to pochodzi z funduszu
przeciwalkoholowego. W tej kwocie tych ponad 600 tyś zł, jak państwo głosujecie nad
gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi, jest w tabelce rozpisane na co te
planowane dochody będą rozdysponowane. Jedną z pozycji jest przeznaczenie środków na
program przeciwdziałania z przeznaczeniem dla trzeciego sektora czyli stowarzyszeń. Jest
tam bardzo duży rygor, jak takie środki się rozlicza i nie jest to tylko kwestia wydatkowania
na jakiś rodzaj aktywności, rekreacji, ale dużo idzie na rozmowy, spotkania z tymi rodzinami
dotkniętymi tymi problemami, tam jest pomoc psychologa, lekarze. Tym się zajmuje
stowarzyszenie „Jedność” w swoim programie. Nie ma przeciwwskazań, żeby składał ktoś
inny.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała czy pieniądze z gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych mogą być w jakiś sposób przekazywane na
ochotnicze straże pożarne, zaliczyć ją do takich instytucji?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że według niego straż pożarna totalnie nie
jest do tego przygotowana, żeby spełnić ten cel ustawowy. W tej chwili zmieniło się
rozporządzenie, które rozszerza zakres działania jednostek OSP. Zwłaszcza chodzi o małe
miejscowości, u nas może dochodzić do dublowania, ponieważ MDK zajmuje się kulturą,
a w tej chwili OSP też będzie mogła zajmować się wydatkami na kulturę. Co to oznacza? To
oznacza, że jeżeli straże będą przewidywać takie wydatki, a gmina będzie mieć na to
pieniądze, a może też nie mieć, ale jeśli tak, to wtedy nam będzie wolno przekazać te środki.
Do tej pory nam nie wolno było, straż zajmowała się gaszeniem różnych kryzysowych
sytuacji, a nie zajmowała się kulturą.
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Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że przecież powstają dziecięce drużyny pożarnicze?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak zapytał czy w tej drużynie są dzieci dotknięte
problemem alkoholizmu?
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że może są.
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że musimy to udokumentować. To nie jest
tak, że my sobie wymyślimy drużynę i ona będzie.
Radna p.Elżbieta Doroszuk powiedziała, że to o co pytamy to 91 tyś zł, właśnie przekonana
jestem, że to nie będą dzieci z rodzin alkoholowych, dotkniętych, jak powiedział p.burmistrz,
alkoholizmem, ci beneficjenci, którzy będą korzystać z tych 91 tyś zł. Dlatego to nie jest takie
jednoznaczne, że straż nie może, a MDK może.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała o bibliotekę.
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że przepracowaliśmy taką sytuację, że przy
kontrolach RIO wydatki na ten cel wydane, w taki sposób, jak to robi MOSiR, MDK, broni
się, a ze strażami nie próbowaliśmy, ale z tego co wiem każde nowum powoduje wnikliwą
kontrolę.
Radna p.Zofia Jastrzębska ponowiła pytanie o biblioteki, czytelnictwo.
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że czytelnictwo miałoby szanse na podobne
wykorzystanie środków, rozmawiałem z p.dyrektor i mam nadzieję, że p.dyrektor
w przyszłorocznym budżecie wymyśli pomysł na skorzystanie z takich środków.
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że pyta o to, bo kolejnym problemem, który
będziemy rozwiązywać na kolejnej komisji będzie zamykanie filii bibliotek. Jeżeliby
powiązać to 91 tyś zł z pomocą dla bibliotek, żeby nie zamykać filii, to czy nie można by tego
wykorzystać tam, a nie na MDK?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że p.radna źle rozumie zamiar zamknięcia
filii. Likwidujemy filie nieogrzewane, do których trzeba wejść po karkołomnych schodach,
których statystyki odwiedzin są marne. My chcemy nie zmniejszając kosztów funkcjonowania
biblioteki zwiększyć dostępność książki w inny sposób. Ja prowokuję p.dyrektor, żeby
pracownice do osób starszych, niedomagających dowoziły, na zbiorcze zamówienia książki
do domu. Będziemy lepszą filią niż te funkcjonujące. Natomiast nie będziemy zmieniać
składu osobowego, wręcz odwrotnie, chcemy wyjść naprzeciwko. Filie powinny być bez
barier architektonicznych i tak, jak obserwujemy filie, to ta na Mijaczowie spełnia swe
funkcje. Tam ludzie się spotykają. Bardzo dobrze spełnia swą funkcję czytelnia na dworcu
PKP. Natomiast ja miałem skargi na to, że pracownik nie zajmuje się tym czym powinien.
Dlaczego? Bo nikt tam nie przychodzi.
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że może nikt tam nie przychodzi, bo nie ma środków
pomocowych np. domofon, na który zadzwoni osoba na wózku inwalidzkim, można mu ta
książkę znieść, natomiast uważam, że z Będusza przyjechać do centrum dla osoby
niepełnosprawnej jest dużo trudniej niż dostać się do filii. Ale to już może na innej komisji.
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Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że filie, o których rozmawiamy, intencja
jest taka, że dodatkowe pieniądze nie będą przeznaczone na ratowanie pozostawienia filii, bo
te filie w tym swoim kształcie nie spełniają swojej roli. Myślę, że biblioteka chętnie
zagospodaruje dodatkowe środki, o ile one będą po to, żeby zwiększyć aktywność biblioteki
na tym polu i likwidacja filii tak naprawdę nie pogorszy statystyk, powinna polepszyć.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała czy nasza biblioteka publiczna ma w tej chwili
możliwości dostosowania do osób niepełnosprawnych?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że w tej chwili na pewno nie, jeżeli
mówimy o czytelni to tak.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała to o czym my mówimy?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że o tym, że to my pojedziemy z książką do
kogoś. W ten sposób zlikwidujemy bariery architektoniczne.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że przerywa dyskusję. Pani
Magda powiedziała mi, że p.zastępca z MOPS nie jest przygotowana, miałaby tu przyjść na
nogach, dlatego przekładamy tą dyskusję na czwartek.
Głosowano w sprawie:
Przełożenia głosowania nad zaopiniowaniem materiałów sesyjnych.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (9)
Magdalena Balwierz, Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata JakubiecBartnik, Zofia Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder, Jerzy Woszczyk
Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z dnia 27.08.2019 roku.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z dnia 27.08.2019 roku.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (9)
Magdalena Balwierz, Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata JakubiecBartnik, Zofia Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder, Jerzy Woszczyk
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Do punktu 5.
Sprawy różne.
Spraw różnych nie wniesiono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodnicząca Komisji

Beata Jakubiec- Bartnik

Przygotował(a): Sylwia Cygan
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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