PROTOKÓŁ Nr 21/18
z posiedzenia Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
z dnia 28 sierpnia 2018r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Radni w liczbie 6 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Agnieszka Ludwig – dyrektor MOPS.
4. Pan Marcin Lemański –Komendant Powiatowy 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 2018r.
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
6 radnych. Przy 6 głosach za, porządek obrad 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.
Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2018r.
Przewodnicząca Komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik poprosiła Panią Dyrektor MOPS-u
o parę słów na ten temat.
Pani Agnieszka Ludwig Dyrektor MOPS powiedziała, że MOPS jest na półmetku realizacji
programu, część byłą realizowana już w drugim półroczu dlatego są nie ujęte
w sprawozdaniu, ale to będzie w sprawozdaniu rocznym. Zgodnie z programem i zgodnie
z założeniami trwają systematycznie dyżury specjalistów. Dyżury są realizowane
w abstynenckim Klubie „JEDNOŚĆ” natomiast umowy są zawarte z Ośrodkiem, punkt
realizacji jest tam. Jest duże zainteresowanie tymi dyżurami. Obserwujemy spore
zainteresowanie poradami prawnymi, pomimo że mamy nieodpłatne porady prawne jako
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zadanie powiatu. Jest spore zainteresowanie, już pomijam wsparcie dla samych osób
uzależnionych, ale jest spore zainteresowanie dla grupy wsparcia osób współ uzależnionych
i te zajęcia, spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem, zresztą nawet Miejska
Komisja, jeżeli trafiają do nas współmałżonkowie bądź najbliższa rodzina osób, które mają
problem z alkoholem, tam kierujemy i wiemy że otrzymują wsparcie którego oczekują. Czyli
jak żyć z osobą uzależnioną pod jednym dachem, prawnik udziela porad różnych i z zakresu
prawa rodzinnego i przemocy w rodzinie, ale też i spraw cywilnych, które są związane
właśnie z problemem alkoholowym pojawiającym się w rodzinie. W ramach drugiego
kierunku mamy posiedzenia zespołów, grup roboczych, badania biegłych i opłata za złożone
wnioski do sądu. Mamy sporo oszczędności jeśli chodzi o posiedzenie komisji, ponieważ tych
komisji było mniej niż zakładano, natomiast mamy braki jeżeli chodzi o koszty postępowania
sądowego, więc w najbliższym czasie będziemy robić przesunięcia między tymi zadaniami.
Jeżeli chodzi o kierunek trzeci to organizacja warsztatów profilaktycznych, udział w kampanii
„trzeźwy umysł”, dofinansowanie do działalności świetlicy środowiskowej, prowadzenie
działania na rzecz dożywiania, organizacja pikniku „Bezpieczny Myszków”, to jest duża
impreza, która w tym roku po raz pierwszy odbyła się na „Dotyku Jury”. Wydaje mi się, że
cieszyła się dużym zainteresowaniem, ponieważ osób uczestniczących było dosyć sporo.
Jeżeli chodzi o działania profilaktyczne w szkołach, w tym roku był zrealizowany w szkołach
podstawowych i gimnazjach program „Archipelag skarbów” to jest rekomendowany program
profilaktyczny i certyfikowany i to było po raz pierwszy taki program robiliśmy. Planowane
są również warsztaty dla szkół, ale to będzie na drugie półrocze we wrześniu o trochę innej
tematyce. W ramach ogólnopolskiej kampanii trzeźwy umysł z racji tego, że już były
rozbudowane warsztaty zakupiliśmy tylko jeden pakiet uczestnictwa. Mamy już wyniki
konkursu ogólnopolskiego będą wręczone nagrody po ustaleniu terminu dla dzieci, jest sporo
tych dzieci wyróżnionych jeżeli chodzi o nagrody książkowe. Poza tym odbył się spektakl
profilaktyczny dla dzieci, tutaj towarzystwo, które dochód z tego spektaklu przekazuje na
dofinansowanie różnych przedsięwzięć dla osób niepełnosprawnych, jest to taka transakcją
wiązana my dofinansowujemy spektakl profilaktyczny, a dochód z tego spektaklu jest
przeznaczony na pomoc osobą niepełnosprawnym. Świetlica Środowiskowa działa na
ul. Kościuszki 6 miesięcy, dzieci od 7 do 16 roku życia- zajęcia edukacyjne, zabawy, posiłek,
zajęcia rozwijające zainteresowania, wycieczki krajoznawcze połączone też z działaniami
profilaktycznymi, imprezy okolicznościowe, współpraca z rodzicami, taka szeroka
działalność jeżeli chodzi o pomoc dzieciom. W czerwcu 3 czerwca, on jest zawsze zbliżony w
okolicach dnia dziecka, odbył się właśnie piknik rodzinny z Bezpieczny Eko - Myszków, są
połączone działania profilaktyczne z taką informacją ekologiczną, myślę że cieszy się z roku
na rok coraz większym zainteresowaniem, zaczynaliśmy od naprawdę niewielkiej liczby osób
i takiego skromnego, kilka lat temu i z roku na rok wydaje mi się że jest więcej uczestników.
Zakupiliśmy również poradnik świadomego rodzica to jest edukacja publiczna, to będzie
wręczane rodzicom w szkołach oraz rozdystrybułowalismy dużo materiałów informacyjno edukacyjnych w ramach narodowego programu zdrowia przez instytut psychologii i Parpę
opracowanych. To jest bardzo szeroka tematyka i w zakresie uzależnień i w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dostaliśmy tych materiałów bardzo dużo one są
nieodpłatne, bardzo ciekawie skonstruowane i jeżeli chodzi o zakres tematyczny
i informacyjny są bardzo bogate w tym zakresie.
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W ramach 4 kierunku Gminnego programu czyli dofinansowanie różnych instytucji,
Stowarzyszeń działających w zakresie profilaktyki, też tradycyjnie do konkursu ogłoszonego
przez Urząd Miasta, poza tym przez Dom Kultury i MOSiR, które organizują zajęcia
pozalekcyjne jako zajęcia profilaktyczne organizujące czas wolny. Ponadto dyżur
koordynatora w punkcie konsultacyjnym, udzielanie informacji, to jest utrzymanie tego
punktu konsultacyjnego. Jeżeli chodzi o kierunek 5 planujemy przeprowadzenie kontrole
punktów sprzedaży na przełomie września i października w tym roku planujemy
przeprowadzenie kontroli w tych dużych marketach i sprawdzenie również pod kontem
reklamy napojów alkoholowych czy ona jest prowadzona prawidłowo zgodnie z przepisami,
wszystkie te wymagania spełnia.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy tak po krótce to problem
maleje, czy rośnie z roku na rok?
Pani Agnieszka Ludwig Dyrektor MOPS odpowiedziała, że jeżeli chodzi o liczbę osób, które
mamy zgłoszone do komisji może ich być trochę mniej, ale patrząc na lata ubiegłe większość
tych osób jest już objętych nadzorem kuratora i zobowiązanych do leczenia odwykowego,
natomiast jeżeli chodzi o skuteczność to jest ta skuteczność bardzo mała zwłaszcza jeśli
chodzi o leczenie stacjonarne, dlatego że tych placówek lecznictwa zamkniętego jest niewiele
i bywa że minie ten dwuletni okres nadzoru zanim taka osoba dostanie miejsce zgodnie
z postanowieniem sądu na leczenie. Teraz dostaliśmy pierwsze takie pismo z sądu to też
chyba taki zwiastun jakiegoś nowego działania, że to my w ciągu 7 dni mamy znaleźć zakład
lecznictwa w którym osoba będzie mogła podjąć terapie zamkniętą. Prawda jest taka, że jeżeli
ktoś chce podjąć leczenie i chce sobie poradzić z problemem to on to zrobi niezależnie od
tego czy będzie postanowienie sądu w tym zakresie czy nie. Mamy takie sytuacje nawet na
komisjach, że rozmowa z nami, że to że ktoś z rodziny przyjdzie jakby powoduje ze ta osoba
idzie po pomoc i szuka tej pomocy, wiadomo że nie za pierwszym razem udaje się wytrwać w
tej abstynencji, że są upadki ale już ta pierwsza chęć podjęcia leczenia. Rzeczywiście chęć
powoduje że zaczynają się jakieś przemyślenia jakieś rozważania i refleksje i te kolejne próby
są podejmowane. Jeżeli patrzymy na wyniki badania które było robione w tej części
dotyczącej młodzieży wypadamy korzystnie na tle wyników badań krajowych, że to co
wynikało z ankiet jeżeli chodzi o Gminę Myszków młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną
u nas te wyniki są lepsze niż ogólnopolskie badanie. Patrząc też na problem narkotykowy pod
kontem wyników tych badań on spadł odnośnie Polski, nasz Myszków też nie wypadamy źle
powiedziałabym że wręcz ze dobrze jeżeli chodzi o procentowy udział osób z którymi
eksperymentowały z tymi środkami na tle badań europejskich i ogólnopolskich.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik stwierdziła, że może dlatego, że mamy
dużo mniejsze szkoły i mniejsze skupiska
Pani Agnieszka Ludwig Dyrektor MOPS odpowiedziała, że myśli, że to jest duży plus, że
profilaktyka i te programy profilaktyczne i warsztaty profilaktyki też będą przynosiły efekty,
bo bardzo ważna jest informacja ale też wydaje mi się że duży nacisk powinien być położony
na edukacje rodziców w tym zakresie.
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Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy ktoś ma jakieś pytania?
Radna Zofia Jastrzębska zapytała o Świetlicę Środowiskową, Pani powiedziała, że sześć
miesięcy, czy 6 miesięcy działa ta Świetlica?
Pani Agnieszka Ludwig Dyrektor MOPS odpowiedziała, że to jest sprawozdanie za sześć
miesięcy. Świetlica działa od 1999 roku.
Radna Zofia Jastrzębska zapytała czy ta Świetlica działa również w wakacje?
Pani Agnieszka Ludwig Dyrektor MOPS odpowiedziała, że tak, Świetlica działa cały rok to
tylko w dni wolne od nauki szkolnej pracuje od 7:30 do 15:30. To tylko w tych godzinach
dopołudniowych i tutaj też porozumienie z MOSiR - em i Domem Kultury, dzieci uczestniczą
we wspólnych zajęciach, chodzą na zajęcia sportowe do MOSiR-u, mają wycieczki w okresie
wakacyjnych tych wycieczek było kilka, tutaj blisko żeby ten czas zagospodarować.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik podziękowała Pani dyrektor MOPS
Agnieszka Ludwig
Do punktu 4.
Informacja na temat problemu narkotykowego na terenie gminy.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik poprosiła Komendanta Powiatowej
Policji w Myszkowie Pana Marcina Lemańskiego o przedstawienie po krótce tematu.
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie przedstawił dane
dotyczące przestępczości narkotykowej na terenie naszego powiatu i miasta. Wygląda to
dosyć dobrze, tak żeby Państwo mieli obraz sytuacji w 2015 i 2016 roku, na terenie
Myszkowa zatrzymaliśmy łącznie 15 dilerów można powiedzieć, byli i tacy dilerzy, którzy na
dużą skale zajmowali się rozprowadzaniem, handlem narkotykami. Tak naprawdę po tych
dwóch latach trzon tych grup przestępczych które funkcjonowały u nas na terenie miasta się
zakończył i w tej chwili jak najbardziej jak na przestępstwa ujawniane, jest to na innej skali
jest tych przestępstw dużo mniej, dużo mniej jest osób które zatrzymujemy i skala jest już nie
taka, ta przestępczość póki co przynajmniej tak wynika z naszej wiedzy, nie odrodziła się
jakby na tyle na terenie miasta. Jeżeli chodzi ogólnie o przestępczość to na naszym terenie po
te narkotyki sięgają osoby młode, to są osoby w przedziale wiekowym takim od 15 do 30
kilku lat. Jeżeli chodzi o najbardziej popularne narkotyki to spotykamy się najczęściej
z amfetaminą, marihuaną i od tego roku też z dopalaczami, też mieliśmy kilka przypadków
właśnie gdzie ujawniliśmy dopalacze. Jeżeli chodzi w ogóle o dostępność na terenie tutaj
miasta, powiatu to możemy u drobnych dilerów zakupić marihuanę i amfetaminę, tak to
wygląda ze te narkotyki jakoś są u nas oferowane w małych ilościach do sprzedaży. Nie
udało nam się jeszcze ujawnić żadnego punktu gdzie byłyby czy osobę która by handlowała
dopalaczami. Dużo takich akcji prowadziliśmy z różnymi instytucjami. Typowaliśmy różne
miejsca gdzie mogą być sprzedawane ale tych dopalaczy jakby nie ma, ale przynajmniej
potwierdziliśmy ze można w jakimś stałym punkcie kupować. Jeżeli chodzi o ceny w jakich
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się kształtują narkotyki to jeżeli chodzi o amfetaminę to za 1g to około 25-30 zł, marihuanę za
1g około 40 zł, tabletki ekstazy około 15 zł, dopalacze około 30 zł to są takie ceny wyjściowe,
to się może różnić od rodzaju i ilości jaka dana osoba chciałaby kupić, nazwijmy to że
w zakupie hurtowym ceny są niższe.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała o dopalacze w jakiej są
postaci? Proszku?
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie odpowiedział, że różne,
dlatego taki problem jest z ujawnianiem zatrzymywaniem, bo to cały czas ewoluuje, teraz
zmieniła się właśnie zmieniła się ustawa o przeciwdziałaniu narkomani i została zrównana
z narkotykami czyli tak jakby teraz karalność będzie taka jak o narkotyki jeżeli chodzi o te
dopalacze, natomiast dopalacze mogą być w różnych formach może być proszek, mogą być
nasączone papierki. Postacie i skład chemiczny jest bardzo różny tych środków, dlatego
z nimi jest taki problem.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że pamięta jak na izbę
przywieźli takiego delikwenta i miał jakieś takie tabletki to cena była 5 zł, na pytanie skąd to
masz to mówi z Internetu. Przeraziło Mnie jak można coś takiego za 5 zł kupić.
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie odpowiedział, że tak jest.
I to teraz dość niedawno, bo dwa trzy tygodnie temu zrobiliśmy taką realizację, bo
przejęliśmy paczkę, która była na pocztę wysłana z narkotykami. Mamy też takie informacje
z województwa, że jest taka metoda, żeby było bezpieczniej, nie spotyka się kupujący z
dilerem na mieście, tylko wysyłają przez Internet przychodzi paczka do domu, przychodzi
kurier czy listonosz, ryzyko maleje, jest jakby dobrze zapakowane.
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie poinformował, że na
podstawie pracy operacyjnej naszej, nie będę szczegółów zdradzał, ale tak dobrze nie jest
mamy nie chcą zgłaszać zazwyczaj.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że w jakiejś gazecie
przeczytała, że jakaś mama otworzyła paczkę i zgłosiła na policje.
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie odpowiadając stwierdził,
że to akurat wyszło z całkiem innej strony. Tak informacyjnie w tym roku zatrzymaliśmy
jednego poważnego dilera na terenie Myszkowa i to taki można powiedzieć konkretny
przestępca. Gość kilka razy karany za poważne przestępstwa, wyszedł z zakładu karnego
i zajął się od razu taką przestępczością narkotykową, dosyć duże te transakcje robił miał
dojście do takich dobrych dostawców. Gdy zatrzymaliśmy go przy sobie miał około 2kg
narkotyków. To też amfetamina, to też narkotyk mocniejszy, najbardziej popularna jest
marihuana bo to dużo ludzi tez na własny użytek sami kupuje.
Radna Mirosława Picheta zapytała, czy ta osoba to był mieszkaniec Myszkowa?
5

Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie odpowiedział, że tak,
mieszkaniec Myszkowa zatrzymany w Myszkowie miał na terenie miasta schowek specjalnie
zrobiony, nie powiem państwu gdzie, ale dowoził sobie, żeby nie trzyma w domu, bardzo
dobrze się zabezpieczał, ciężko było go ustalić wykryć, gdyż na terenie jednego cmentarza
sobie chował, tam miał zrobiony schowek tam zawoził towar po kupnie i stamtąd sobie
pobierał co ewentualnie sprzedawał.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik stwierdziła, że widocznie nie był taki
dobry skoro udało wam się go zatrzymać
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie stwierdził, że udało się,
ale to było kilka miesięcy ciężkiej pracy. To nie jest tak, że ktoś nam przyjdzie i powie i to
jest gotowe, a my jedziemy tylko zatrzymać. To jest parę miesięcy jakoś pracy operacyjnej,
trudnej i nie zawsze kończącej się jakimś tam sukcesem.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik stwierdziła, że to kupują pewnie takie
osoby które się już miedzy sobą znają.
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie w odpowiedzi stwierdził,
że dokładnie, to chciał powiedzieć. Jeśli chodzi o te transakcje to tak naprawdę rzadko jest tak
że te transakcje są miedzy osobami które się jakoś nie znają, albo spotkają pierwszy raz to są
hermetyczne środowiska które się po prostu znają, ewentualnie wchodzą tam nowe osoby, ale
z polecenia przez kogoś, oni też nie ryzykują, to jest bardzo dochodowy interes i oni się też
pilnują, bo tu jest ciężko w to środowisko wejść. Mamy możliwość kontroli operacyjnych
jako policja, ale też różne nowinki techniczne nam to utrudniają są rożne komunikatory,
których nie da się podsłuchać czy ustalić treści rozmów, pomimo zgody Sądu tego się nie da
zrobić. Są takie nowinki techniki, które nam ta prace z tymi najpoważniejszymi
przestępstwami utrudniają. Kontaktują się przeważnie się telefonicznie, standardowo to
wygląda tak, że gdzieś tam się spotykają, przewoź jest samochodem, zazwyczaj maja
zrobione takie schowki specjalne które są trudne do wykrycia, samochód często jest tak
przebudowany, żeby policjanci podczas ewentualnej kontroli tego nie znaleźli. Kontaktują się
telefonicznie, podczas samego przekazania zawsze wygląda tak, że zawsze ten towar znajduje
się w jakimś worku albo zawiniątku trzymane w dłoni tak ze jakby się cokolwiek działo to
gość to wyrzuca i mówi ze to jest nie jego, co prawda wiadomo ze on tam nie za wiele może
ale tak to robią nie jest to tak ze trzyma w kieszeni policjanci w momencie zatrzymania to
w 90 % jest tak, że ten towar zostaje gdzie tam odrzucony bo widzi ze ktoś się do niego zbliża
to po prostu to wyrzuca. Taki jest jakby mechanizm działania tych sprawców.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy macie jakieś psy?
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie odpowiedział, że my nie
mamy, ale w policji ogólnie są i tu mamy w województwie i my też korzystamy z pomocy
takich psów.
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Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała czy są takie kontrole, albo
można by przeprowadzić z tymi psami w szkole gimnazjalnej albo jakiejś? Czy są na terenie
szkoły narkotyki?
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie odpowiedział, że
przecież nie wolno, raczej tak nie stosujemy raczej stosujemy na tej zasadzie, że jeżeli mamy
jakąś informacje, że cos jest to wtedy, to sprawdzamy. Nie stosujemy tego jako jakiejś takiej
prewencyjnej, działań prewencyjnych. Myślę że nie stało by nic na przeszkodzie, prawnych
przeszkód by nie było pewnie można by spróbować by taka kontrole przeprowadzić. Fajne
jest takie działanie na imprezach masowych, że chodzą policjanci po cywilu z tymi psami ten
pies oznacza gościa który ma narkotyki, po prostu podchodzi do niego i siada, ten kto ma nie
jest się w stanie się skapnąć, ze został w tym momencie wytypowany jako osoba która ma
w tym momencie narkotyki. Pies jest jakby przewodnikiem, bo oni nie biorą potem udziału
w tych czynnościach wchodzą na plac potem przychodzą kolejni policjanci którzy gości
zatrzymują, przeszukują i znajdują te narkotyki także te pieski są dosyć skuteczne. Jeżeli
jeszcze chodzi o jakieś takie dane statystyczne jeżeli chodzi o ten rok wstrzeliśmy 21
postępowań, w tamtym roku była taka sama liczba. Jeżeli chodzi o przestępstwa wykryte w
tym roku 66 w tamtym roku 134 tu mamy duży spadek, ale tu się trzeba cieszyć, że tego jest
mniej. Jeśli chodzi o czyny karalne nieletnich to w tamtym roku mieliśmy ich 26 w tym roku
14 czyli też mniej. Podejrzanych w tamtym roku 32 w tym roku 34 czyli dwóch więcej. Jeżeli
chodzi o nieletnich w tamtym roku było 5 podejrzanych w tym roku 3. Tu od razu mogę tez
powiedzieć ze to było trzech uczniów i jedna to była osoba ze szkoły podstawowej nr 1
oczywiście to jest dla państwa wiedzy na komisje, jeden uczeń z Zespołu Szkół Nr 1 nieletni
i jeden uczeń ale już dorosły z Zespołu Szkół nr 1. Tak się to układało jeżeli chodzi o szkoły
tu w Myszkowie.
Jeżeli chodzi o aresztowania, w tamtym roku 3 były aresztowania, czasowe aresztowania,
w tym roku jednego właśnie dilera z tą dużą ilością, został aresztowany i cały czas jest
w areszcie. Jeżeli chodzi o ilość zabezpieczonych narkotyków, to w tamtym roku marihuany
zabezpieczyliśmy 360g w tym roku 35g. Amfetaminy w tamtym roku 1kg 350g w tym roku
około 2 kg w tamtym roku mieliśmy jeszcze 20g haszyszu, w tym roku haszyszu nie było.
Konopi indyjskiej 6 szt. w tamtym roku w tym roku taka sama ilość. I w tym roku jeszcze
zatrzymaliśmy 13 opakowań dopalaczy. To mniej więcej tyle jeśli chodzi o te sprawy
związane z dopalaczami.
Pan Radny Wiesław Niedzielski zapytał, jakie są kary?
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie odpowiedział, że
wszystko to wynika z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, tam jest około 5-6 artykułów,
które mówią o przestępczości narkotykowej i te kary są różne w zależności od tego co to jest
czy jest to posiadanie czy jest to udzielanie czy jest to handel na jakąś większą skale, czy jest
to wytwarzanie czyli posiadania np. plantacji konopi indyjskich, czy jest to w związku z jakąś
tam grupa przestępczą, czy przestępca działa w recydywie czyli czy to był jakiś powód do
przestępstwa czy to jest pierwszy raz. Ciężko powiedzieć bo katalog tych przestępstw jest
duży i tak samo rozrzut jeżeli chodzi o zagrożenie. Najbardziej delikatnie się obchodzi jeśli
chodzi o sądy z takimi dilerami którzy jakieś takie drobne ilości posiadają, czyli na jakiś swój
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użytek czyli 1/2g czy ¼ g często to są takie sprawy traktowane najbardziej pobłażliwie przez
prokuratora i przez sądy tak to wygląda. A znowu te najbardziej zagrożone są do 10 lat albo
nawet więcej jeżeli tam było rozprowadzane na większą skale.
Radna Zofia Jastrzębska zapytała, czy w jakiś klubach dyskotekowych zostały znalezione
przez policje jakieś dopalacze czy narkotyki?
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie odpowiedział, że u nas
nie. U nas ciężko z dyskotekami. Jeżeli chodzi gdzie te narkotyki są to wygląda to ogólnie tak
że te osoby od nas z terenu to one się zaopatrują nie u nas ale na terenie powiatu. Jeżdżą na
różnego rodzaju dyskoteki, kluby ale na Śląsk do Częstochowy, Zawiercia ale u nas nie. Tak
to właśnie wygląda ze są osoby które zażywają, ale jest mało przypadków ze gdzieś kupują u
nas na terenie Myszkowa ale zawsze gdzie po prostu poza. Na terenie Zawiercia, Katowic u
nas te przypadki są rzadkie takie małe ilości nazwijmy to drobnica, natomiast to co Pani
mówi, że kluby czy dyskoteki to jak najbardziej, ale to nie na terenie naszego powiatu bo u
nas takich nie ma.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała stwierdziła, że
powinniśmy się cieszyć, że mieszkamy w Myszkowie, bo miałam przyjemność być na takiej
dyskotece w Katowicach to dość ze wyszłam przerażona to widać ze są grupy które siedzą
tylko w lożach nawet strach patrzeć w ich kierunku, dostanie się do łazienki graniczy z cudem
a jak już się idzie to już są tacy ludzie że, naprawdę nie wiedziałam ze cos takiego się może
dziać. A młodzież w wieku tak 12-13 lat to przerażenie.
Pani Agnieszka Ludwig Dyrektor MOPS zapytała, co ta młodzież w tym wieku o tej godzinie
tam robie?
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie stwierdził, to co
mówicie, że Myszków jest spokojnym miastem, ale trzeba wiedzieć ze to nie dzieje się samo,
bo to nie jest tak ze Myszków to jest spokojne miasto ale to lata pracy to tak jak mówię na
pewno z narkotykami mielibyśmy dużo większy problem gdyby nie to że był nacisk
wcześniejszych komendantów były poważne grupy które pracowały mocno z grupami ze
Śląskiem i ten biznes się mocno rozwijał ale udało się to przeciąć i na pewno ten problem
byłby teraz mocny, bo to się cały czas rozwija ta spirala się napędza i mamy spokój i tak jest z
każdą działalnością. Mieliśmy dwa lata temu problem z kradzieżami samochodów, było ich
dużo więcej, ale tak się udało ustalić takiego poważnego przestępcę który na praktycznie ¾
samochodów kradł z naszego terenu, podjęliśmy taka współprace z CBŚ-iem oni też go
rozpracowywali, ale dzięki też naszym ustalenia udało się go przymknąć. To był bardzo
wysokich lotów specjalista a sprzęt miał taki ze każdy samochód konkretnie BMW, ale każde
BMW potrafił ukraść w ciągu 2-3 sekund. Urządzenia którymi się posługiwał to są wartości
kilku set tysięcy i to też się udało przerwać. Jest przestępczość jeżeli chodzi o włamania czy
kradzieże, ale my dosyć szybko reagujemy, jak cos nam się pojawia to na tyle kierujemy siły
żeby zdławić w zalążku, żeby nam się to nie rozwinęło. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o
nasze województwo to Myszków jest bezpiecznym miastem natomiast tak jak mowie to
wymaga pracy i to na pewno nie przychodzi samo.
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Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że jeżeli chodzi o tę
narkomanie to wydaje mi się, że główny nacisk to trzeba na rodziców.
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie odpowiedział, że
wiadomo zawsze lepsza jest prewencja, profilaktyka niż później wykrywanie przestępstw. Na
pewno po stronie rodziców i po stronie szkół. Mam taką mała komórkę u nas w Komedzie
Zespół Nieletnich, trzech policjantów pracuje i współpracuje na stałe ze szkołami, nie
zgłaszają jakiś problemów ze ta współpraca jakoś nie funkcjonuje. Natomiast ze szkół jakiejś
bardzo dużej liczby informacji nie mamy, zdarzają się, ale mam nadzieje ze to nie jest tak ze
jakieś informacje zostają w szkole bo dyrektorzy się boja ze np. cos u mnie w szkole wyjdzie,
mam nadzieje ze tak nie jest. Młodzież jest środowiskiem narażonym ich to ciekawi, chcą
spróbować nieraz jak im się spodoba to chcą spróbować drugi raz. Tam ta pokusa jest, a ile
jest takich sytuacji o których nie wiemy a wie grono pedagogiczne a nie mówią nam tego.
Natomiast w każdym razie ja tylko chciałem przekazać to że na pewno z naszej strony my
jakoś dostosujemy się do współpracy, nie musimy pewnych rzeczy przyjmować oficjalnie
może być na zasadzie rozmowy informacji, po prostu policjanci z pewnych rzeczy zrobią
użytek i pewne rzeczy mogą sprawdzać. Jakby jakiekolwiek nawet szczątkowe informacje to
my jesteśmy jak najbardziej zainteresowani żeby je dostać, ale tak jak mówię to nie musi być
w formie, ze zaraz będziemy kogoś przesłuchiwać, ale na zasadzie jakiejś takiej wymiany
informacji, które my później sprawdzamy to dla dobra tych dzieci. Taki przekaz od nas
powinien iść, że jesteśmy otwarci na każdą współprace i że na pewno żadnych problemów z
naszej strony nie będzie.
Pani Radna Mirosława Picheta zwróciła się z prośbą do Pana Komendanta o częstsze
kontrole na „Dotyku Jury” od ul. Dobrej. Żeby to były kontrole po 22, bo tam przyjeżdża
grupa młodzieży i dosyć jest tam głośno. Jest to uciążliwe dla mieszkańców. Bo straż miejska
tylko do 22, a oni się lokują tak właśnie.
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie w odpowiedzi stwierdził,
że tam często jeździmy na dotyk jury tam jest taki stały punkt, my tam monitoring także
mamy. Od ul. Dobrej tak jak Pani mówi
Pan Burmistrz stwierdził, że są trzy kamery nawzajem się widzące.
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie powiedział, że jak
najbardziej przyjmuje, ale my tam często jeździmy na „Dotyk Jury” to są miejsca stałe,
policjanci często jeżdżą.
Pani Radna Mirosława Picheta powiedziała, że też parking jest od ulicy granicznej, ale tu nie
jest to tak uciążliwe, te domy troszeczkę dalej. Ale tam jest troszkę lasku to takie maskujące
jest więcej.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik stwierdziła, że tam jest pięć domów
i jeszcze 5 niezadowolonych.
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Radna Mirosława Picheta powiedziała no i pięciu niezadowolonych.
Pan Radny Wiesław Niedzielski powiedział, że oglądamy w telewizji pewne programy,
w nagłówkach uwaga pirat gdzie rzeczywiście są nieobliczalne skutki gdy samochód
prowadzić ktoś pod wpływem narkotyków, owszem pijany zagrożenie niesamowite,
opóźnienie refleksu nie ma itd.
Radny Robert Jęczalik stwierdził, że w ogóle te wszystkie środki odurzające, czy alkohol czy
narkotyki
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie odpowiedział Tzn.
Narkotyki działają różnie, bo alkohol działa w jeden sposób określony natomiast narkotyki to
w zależności od rodzaju maja całkiem różne działanie, niektóre są że pobudzają, niektóre
powodują że osoby są bardziej ospałe, jest duża gama zachowań po danym środku. To jest
nieprzewidywalne, na przykład my wiemy że jeżeli ktoś zażyje amfetaminę jak będzie się
zachowywał, ale np. tych dopalaczy są setki czy tysiące i tak naprawdę nie wiemy co on może
robić. Po tych standardowych narkotykach to wiemy czego się spodziewać, jak ten narkotyk
działa i czy on jakby tam pobudza czy otępia te osoby i cos tam możemy przewidzieć
natomiast jeśli chodzi o te dopalacze to jest w ogóle wielka niewiadoma co się będzie działo.
Zgadzam się z Panią Rocznie kilku kierujących pod wpływem też ujawniamy, natomiast
robimy coraz więcej kontroli pod kontem tych narkotyków, prawda jest taka że my tu jeszcze
troszkę kulejemy ze sprzętem bo jeżeli chodzi o alkohol tego sprzętu jest dużo, natomiast jeśli
chodzi o narkotyki to nie jest on jeszcze tak popularny, mamy różne rodzaje. Na pewno one
starczają na przebadanie każdego wobec kogo mamy podejrzenie, natomiast my nie jesteśmy
w stanie zrobić takich badań przesiewowych jak po alkoholu. Albo jak patrol mógł przebadać
kilkaset osób na jednej służbie, to takich urządzeń jeszcze nie mamy żeby można było tak
dużą grupę osób przebadać.
Pan Burmistrz zapytał jakie są urządzenia?
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie odpowiedział, że są takie
urządzenia dosyć profesjonalne, wygląda jak taki alkomat to taka skrzyneczka która bada
ślinę i wychodzi narkotyk. W tej chwili to jest tak, że my jako Myszków mamy takie
urządzenie wspólnie z 4 jeszcze jednostkami my się wymieniamy.
Pan Burmistrz zapytał jaki jest koszt?
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie odpowiedział, że z tego
co się orientuje to w okolicach 10 tysięcy. Zawiercie ma takie swoje urządzenie.
Pan Burmistrz powiedział, że my takie urządzenie wam kupimy.
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji powiedział, że Zawiercie już takie
urządzenie ma.
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Pan Burmistrz powiedział, że dlatego w sprawozdaniach my się zastanawialiśmy z Panią
Agnieszką jak tu czasy idą do przodu w sensie też negatywnym i 95% środków na szeroko
pojęte przeciwdziałanie alkoholizmowi idzie na walkę z alkoholizmem i walkę z jego
skutkami a na kampanie wydajemy śladowe ilości i chcielibyśmy to w jakiś sposób przesunąć
i chcielibyśmy też zaakcentować jeśli mogę coś powiedzieć jeśli bylibyście chętni żeby
poprawić jakość spotkań z rodzicami, one w tej dotychczasowej formie w mojej ocenie jako
rodzica który kiedyś chodził na wywiadówki do szkół podstawowych i się nie sprawdzają, nie
wiem czy kwestia jakiegoś krótkiego parę minutowego filmu, puszczanego rodzicom jak się
zachowują dzieci w tym trzecim stadium zażycia środków odurzających może dla rodziców
by dało jakiś sygnał, że o moje dziecko się zachowuje dziwnie Rodzić wie jak się dziecko
zachowuje bo obserwuje, ale takiej wiedzy więcej nigdy nie zawadzi.
Radny Norbert Jęczalik zapytał, czy urządzenie do badania kierowców pod obecność
narkotyków jest dedykowane konkretnym narkotykom?
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie powiedział, że jeśli
mamy jakąś substancję znalezioną to są specjalne testery. To jest jakby małe opakowanie
w którym są dwa odczynniki i próbkę tego proszku wsypujemy i to też nam się zabarwia na
odpowiedni kolor i po tym można się dowiedzieć.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że największy problem w Polsce mamy z dopalaczami,
które cały czas ewoluują. Ten skład jest cały czas zmienny, nieprzewidywalny. Tam jest cała
tablica Mendelejewa, a to urządzenie (…).
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie powiedział, że nie jest
w stanie zagwarantować, że to urządzenie każdy dopalacz wykryje, tak jak radny mówi to są
tysiące środków. Natomiast jakaś ilość na pewno tak bo
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że nawet jeżeli chodzi
o dopalacze, to mówili że w Sosnowcu nie są w stanie wychwycić wszystkich.
Pani Agnieszka Ludwig Dyrektor MOPS powiedziała, że przyszła z Komendy Wojewódzkiej
informacja, że w tej chwili już nie nazywają, tylko numerują te poszczególne substancję,
które mają jakiś inny zmieniony składnik.
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie powiedział, że do tej
pory to było tak, że po prostu coś możemy potraktować jako narkotyk czy jako dopalacz jest
zabroniony przez ustawę i jest zapisane w załączaniu i są wypisane nazwy chemiczne i tak
dalej, wystarczy, że minimalnie zmodyfikujemy skład praktycznie jest środek legalny w tym
momencie.
Pani Agnieszka Ludwig Dyrektor MOPS-u powiedziała, że zadanie zeszłoroczne wykazało,
że tak sobie pozwolę powiedzieć, badanie mieszkańców miasta, że coraz większy udział w
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takich stanach nieważkości mają udział leki, ogólnodostępne leki bez recepty, ja nie
ukrywam, że raz byłam świadkiem w aptece tutaj na 3 Maja, że przyszła Pani która chciała
kupić dwa jakieś syropy i Pan powiedział, że w tej konfiguracji nie sprzeda jej tych syropów.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że jest teraz system
w aptece i więcej miligramów nie można sprzedać.
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie powiedział, że trzeba
wiedzieć co kontrolować, w jakim stopniu narkotyki, tak jak mówią nowe metody zakupu
i też nowe działanie, żeby jakoś przechwytywać te osoby które przez pośrednictwem
internetu czy ogłaszają się czy sprzedają. Jeszcze nie trafiliśmy i nie wiem czy trafimy czy nie
natomiast dosyć popularne są plantacje marihuany, u nas ten teren sprzyja teren wiejski gdzie
jest dużo miejsca i dobry dostęp do wody i sadzą, nasiona też są dosyć łatwo dostępne
marihuanę można sobie w miarę łatwy sposób samemu wyhodować. Są różne odmiany,
niektóre pokarmy dla papug zawierają też nasiona.
Pan Radny Rober Jęczalik stwierdził, że Konopia Indyjska jest w polskim przemyśle znana od
wieków, tutaj rolnik może się wypowiedzieć, ale nie każda zawiera substancje.
Pan Burmistrz zwrócił się do Komendanta Policji o pomysły, które miałyby w obszarze
chronić naszych uczniów szczególnie chodzi o tych nieletnich. Jak się ukształtuje młodego
człowieka to dorośleje, jakby były jeszcze jakieś pomysły oczywiście patrząc też na nasze
możliwości, bo jak za chwilę ktoś nas dociśnie z innej strony, to będziemy wydawać wydać
na coś innego.
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie powiedział, że na pewno
weźmiemy udział w każdej inicjatywie, która jest w tym kierunku, natomiast powiem tak my
robimy bardzo dużo profilaktyki tylko ogólnie w różnych tematach dużo tego jest jeżeli
chodzi o dzieci i młodzież, dlatego tak łatwo jest się z nimi spotkać bo są w szkołach,
problem jest żeby właśnie dotrzeć do ludzi starszych dlatego, że my nie mamy jakby
możliwości dotarcia, ciężko jest zorganizować spotkania, żeby przyszły takie osoby. Dlatego
bazujemy na pomocy ze szkół, jeżeli szkoła nas zaprasza, bo jest jakieś tam spotkanie
z rodzicami chcą, żeby porozmawiać to my to wykorzystujemy natomiast problem jest
dotarcia do tych osób.
Pan Burmistrz powiedział, że tak na wywiadówki przychodzą zazwyczaj rodzice tych dzieci
które się dobrze uczą.
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie powiedział, że to co też
Pan Burmistrz mówi dobrze by było też edukować tylko to jest techniczny problem tutaj
jeżeli wy macie jakieś pomysły żeby pomóc tych ludzi zebrać, czy zorganizować imprezę czy
innych, pikników. My się dołączymy i też możemy jakiś tam program starać się przekazać. Ja
powiem tak chyba z dwa lata temu organizowałem takie spotkanie, które miało być kierowane
do seniorów, miał być taki ciężki rok gdzie było dużo zdarzeń drogowych dużo osób tam
poginęło i to nie tylko u nas ale ogólnie w Polsce i w województwie i jako policja
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organizowaliśmy taki cykl takich spotkań z seniorami, ja też byłem odpowiedzialny za
organizowanie w Myszkowie, przyjeżdżali policjanci z Komendy Wojewódzkiej rozdawali
jakieś takie torby odblaskowe dla osób starszych na zakupy, żeby byli widoczni itd. Powiem
tak zrobiłem tylko co się dało w Myszkowie, wszystkie Uniwersytety III Wieku itd., łącznie z
tym domem z tą byłą Leśniczanką, domem dla osób bezdomnych, przez kościoły
próbowaliśmy przekazać tą informację, mieliśmy tych prezentów przygotowanych na około
500 osób a było 30 szczerze powiedziawszy wypadło fatalnie z Katowic było dużo ludzi.
Byłem wstrząśnięty, że zrobiłem dużo a wyszło to źle.
Pan Burmistrz powiedział, że za naszych czasów, coraz trudniej z komunikacją.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że jeśli chodzi o dopalacze to kampanie ogólnopolskie
albo media.
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie powiedział, że takie
kampanie jak najbardziej, na naszej stronie internetowej też takie informacje umieszczamy.
Również dotarcie do lokalnych mediów, bo wyżej to już ciężko. Gdybyśmy wymyślili nowy,
nowatorski program, może kiedyś się uda, to może moglibyśmy zainteresować ogólnopolskie
telewizje, natomiast w takiej formie.
Pan Radny Robert Jęczalik zapytał czyli byłoby to w takim kontekście, że wypadków
z udziałem młodzieży, które są i dopalaczy jakie są w internecie to najbardziej dociera do
rodziców jeszcze czasami są nagrywane takie osoby jak się zachowują to wydaje mi się.
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie powiedział, że takie
firmy na pewno u nas funkcjonują, jeżeli chodzi o policje Śląską, także jakby jeżeli będzie
możliwość pokazania, to na pewno takie coś było by dobre. Dużo jest takich różnych spotów,
z poziomu województwa nakręcane są różne filmy.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że rodzicom a nie
dzieciom. A ja mam pytanie co do tego urządzenia to jest koszt jednorazowy, tam nie trzeba
żadnych testów, nic?
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie odpowiedział, że chodzi
o kasety.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik poprosiła żeby się nie okazało, że
obsługa tego urządzenia jest dużo droższa niż to urządzenie.
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie powiedział, że ogólnie te
urządzenia nie jest jakieś bardzo tanie, nie jest akby całkiem inny sposób badania i problem,
natomiast jeśli to będzie urządzenie takie, które jakby są jednostki Województwa, czy które
kupiła Komenda Wojewódzka to już na pewno nie będzie problemu z tymi kasetami, bo
będziemy mogli je otrzymać z komendy Wojewódzkiej. Chyba że to był jakiś całkiem inny
typ jeśli pójdziemy w te sama firmę.
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Pan Burmistrz powiedział, że słysząc jakby wielkość, to mi się wydaje że znajdziemy środki
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie powiedział, że z tego co
wiem to chyba Firma Drager która się zajmuje się tym, to jest taki potentat.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik podziękowała Panu Marcinowi
Lemańskiemu Komendantowi Powiatowej Policji w Myszkowie.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Myszkowie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie
Administracji publicznej.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że projekt uchwały był
opiniowany na Komisji Finansów i Budżetu.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 6 radnych. Przy 6 głosach za, 0 głosach
przeciwko, 0 głosach wstrzymujących się projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie.
Do punktu 6.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała radnych, czy mają jakieś
sprawy w tym punkcie?
Pan Burmistrz Włodzimierz Żak powiedział, że tylko jedną informację nie wiem czy ona
była mówiona, na których komisjach był. Na sesji mamy autopoprawki do zmian w budżecie
będziemy chcieli zaproponować dwie rzeczy, trzecią analizujemy bo trwa rozliczenie
końcowe z Termomodernizacji szkół na Ciszówce i w dzielnicy Mrzygłód. Jeżeli stamtąd
byśmy pozyskali jakieś środki to chcemy zgłosić jednoroczne zadanie chcielibyśmy jeszcze w
tym roku ogłosić, spróbujemy zobaczymy jak rynek zareaguje, chcielibyśmy zbudować około
35 parkingów na osiedlu przy ul. Sucharskiego, gdzie się tam grodzą, śmietniki
przeszkadzają, chcemy w ten sposób troszeczkę wyjść naprzeciw. Jest nasz grunt mamy
miejsca, żeby zrobić to szybko musimy liczyć na to że nam się zgłosi ktoś by Zaprojektował i
wybudował.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała o dokapitalizowanie Saniko.
Pan Burmistrz Włodzimierz Żak powiedział, że chcemy dokapitalizować spółkę Saniko,
w tym celu będzie też specjalnie komisja Rozwoju, będzie nam potrzebna jej opinia
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Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik stwierdziła, że mieliśmy to na
Budżetowej
Pan Burmistrz Włodzimierz Żak powiedział, że czasami mi się zdarza, rzadko bo rzadko.
Inne miasta, będąc ostatnio odbierałem taką nagrodę „Myszków jako zielone miasto”,
w Brukseli w Parlamencie Europejskim i zobaczyłem odkurzacz. I chcemy kupić taki
odkurzacz, czyli nie żeby ktoś nam przedmuchiwał liście, do przedmuchiwania urządzenie też
jest potrzebne ale kwestia odkurzacza będzie wciągał niedopałki, gumy itp.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy to urządzenie działa jak
robot?
Pan Burmistrz Włodzimierz Żak powiedział, że to jest taki bardzo duży odkurzacz jeden
pracownik go obsługuje, ale ciągnie za sobą taki sporych rozmiarów wózek na kółkach, jeżeli
będzie taka potrzeba na komisji Rozwoju, która będzie przed sesja mamy nagrany taki film
jak tutaj na 3 Maja to urządzenie pokazywałem. Chce po prostu z rezerwy burmistrza
przekazać środki na zakup tych urządzeń, a podwyższenia kapitału gdzie po prostu spółka
podwyższony kapitał przeznaczy na ten cel. Także w kierunku estetyki. No i pracujemy
jeszcze nad ulicą strugi, jej pierwszy odcinek miał być robiony w zadaniu w którym mamy
wybranego wykonawcę. Natomiast ulica nam się na pierwszym odcinku rozsypała, dosłownie
się rozsypała i to co już wiemy to pewnie na skutek dlatego że nie zdążyliśmy uciec
z nakładką wcześniej dlatego tak ważne jest kładzenie nakładek, jak się kładzie nakładkę to
droga jest związana. A tam się po prostu już rozsypała podbudowa. Czyli część Strugi
chcemy zrobić normalnie w ramach umowy którą mamy, to co się da zrobić a tego czego nie
da się zrobić to musimy normalnie jako zadanie dotyczące przebudowy drogi.
Radna Mirosława Picheta zapytała, czy Strugi są od Będusza?
Pan Burmistrz Włodzimierz Żak powiedział, że to jest między Będuszem a Mijaczowem.
Myślę, że oba zadania i Strugi i parkingi będą zgłaszane na sesji to też prosiłbym, żebyście
Państwo i proszę o wyrozumiałość dlaczego nie ma tego w materiałach, no po prostu chcemy
jak naj mniej przesuwać z innych pozycji. Jest szansa że znajdziemy po rozliczeniu szkół
jakieś tam resztowe pieniądze.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy ta droga co jest tam koło
tego cmentarza na Mijaczowie to jest miejska?
Pan Burmistrz Włodzimierz Żak powiedział, że to jest miejska robiona w 2011 lub 2012
roku, ona jest wąska.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że ruch się zwiększył, bo
wszystko to chce tą obwodnice przecinać
Pan Burmistrz Włodzimierz Żak stwierdził, że wie bo ona ucierpiała bo to jest droga, która
jak jedzie większy samochód to on jedzie obrzeżami i zarywa te obrzeża.
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Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik stwierdziła, że jeden musi zjechać, ale
tam nawet nie ma jak tego poszerzyć.
Pan Burmistrz Włodzimierz Żak powiedział że wszystko się da, ale trzeba by komuś odebrać
w drodze decyzji z RIT czyli wydzielić kawałek pasa zieleni a ewentualne roszczenia bo to są
ludzie którzy idą do sądu nie godzą się na dobrowolną sprzedaż. No i są śliczne drzewa. To
też. Być może trzeba kiedyś dokonać ponownego remontu tej drogi, wszystko się zużywa no
i poznalibyśmy oddziaływanie obwodnicy to być może w tedy wprowadzić ograniczenie do
5 ton.
Radna Mirosława Picheta zapytała odnośnie ul. Słonecznej, czy Pan już projekt wykonał?
Pan Burmistrz powiedział, że czekamy w tej chwili dostał pismo o karach pieniężnych.
Projekt jest wykonany i złożony do starostwa nie powiem czy wszystko jest tam w porządku
czy nie uzyskaliśmy wszystkich dokumentów i jest wysłane pismo do wykonawcy z
nałożeniem kar.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, a ta nieszczęsna
Ogrodowa, bo mamy tam już 90 dniu.
Pan Burmistrz powiedział, że nie to Klonowa, Sadowa 90 dni. A Ogrodowa pozwolenie na
budowę to ono się uprawomocni za 2 tygodnie.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że 60 dni w czerwcu
było zgłoszone.
Radna Mirosława Picheta powiedziała, że 9 maja.
Radna Zofia Jastrzębska stwierdziła dlatego przesunięte bo trzeba było uzupełnić dokumenty
Pan Burmistrz Włodzimierz Żak powiedział, że tam były zupełnie inne argumenty, natomiast
ja rozmawiałem ze Starostwem i mówiono nam, że jak przejrzą dokumentację nic nie będzie
brakować, decyzja zostanie wydana przed 15 sierpnia, nie została wydana.
Przewodnicząca komisji Pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy znowu coś brakuje?
Radna Mirosława Picheta zapytała czy ze Słoneczną na razie zastój?
Pan Burmistrz powiedział. że jak z niektórymi rzeczami, nie przeskoczymy tego, postępowań.
Chyba, że Państwo macie jakieś inne pomysły, wsłucham się w nie.
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Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodnicząca komisji

Magdalena Niewiadomska

Beata Jakubiec-Bartnik
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