Rada Miasta w Myszkowie
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej

Protokół nr 10/21
10 Posiedzenie odbyło się w dniu 27 kwietnia 2021r.
Obrady rozpoczęto 27 kwietnia 2021r. o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:33 tego
samego dnia. Komisja odbyła się w trybie zdalnym.
W posiedzeniu udział wzięli:
1.Członkowie komisji w liczbie 8 osób – wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Agnieszka Ludwig – dyrektor MOPS w Myszkowie.
4. Pani Małgorzata Matyja – kierownik ŚDS przy ul. Millenium 19c w Myszkowie.
5. Pani Urszula Karolczyk – kierownik ŚDS przy ul. Gałczyńskiego 6 i 7.
6. Pani Marzena Kulak – zastępca dyrektora PUP w Myszkowie.
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
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 30.03.2021r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności MOPS oraz oceny zasobów pomocy społecznej
za rok 2020 dla gminy z uwzględnieniem działalności Środowiskowych Domów
Samopomocy ul. Millenium i ul. Gałczyńskiego.
4. Informacja na temat skali bezrobocia w powiecie myszkowskim oraz aktualna tendencja
tego zjawiska.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła przewodnicząca obrady komisji p. Beata Jakubiec
- Bartnik. Powitała Państwa radnych, p. Burmistrza. Prowadząca obrady komisji wyczytywała
kolejno radnych i poprosiła o potwierdzenie wyczytanej osoby o werbalne potwierdzenie
obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Stwierdziła prawomocność obrad.
Przedstawiła porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia komisji wszyscy radni otrzymali.
Prowadząca obrady komisji zapytała, czy radni mają jakieś uwagi do porządku?
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Głosowano w sprawie:
Otwarcie posiedzenia i 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.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 30.03.2021r.
Przewodnicząca obrady komisji p. Beata Jakubiec - Bartnik zapytała, czy radni mają uwagi do
protokołu z dnia 30.03.2021r.? Z uwagi na brak uwag przewodnicząca zaproponowała
głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 30.03.2021r.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (8)
Magdalena Balwierz, Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata JakubiecBartnik, Zofia Jastrzębska, Małgorzata Skinder, Jerzy Woszczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Norbert Jęczalik
Do punktu 3.
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności MOPS oraz oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2020 dla gminy z uwzględnieniem działalności Środowiskowych
Domów Samopomocy ul. Millenium i ul. Gałczyńskiego.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik poprosiła radnych o zadawanie pytań
odnośnie sprawozdania z działalności MOPS. Z uwagi na brak pytań zaproponowała
zaopiniowanie sprawozdania z działalności MOPS oraz oceny zasobów pomocy społecznej za
rok 2020 dla gminy.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności MOPS oraz oceny zasobów pomocy społecznej
za rok 2020 dla gminy.
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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.
Informacja na temat skali bezrobocia w powiecie myszkowskim oraz aktualna tendencja
tego zjawiska.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik powitała panią Marzenę Kulak zastępcę
dyrektora PUP i zapytała, czy radni mają jakieś pytania?
W dyskusji wzięli udział:
Radny Norbert Jęczalik zapytał, w jaki sposób jest dokonywana rejestracja osób bezrobotnych
w dobie pandemii? Jakie są statystyki?
Pani Marzena Kulak poprosiła przewodniczącą komisji o przybliżenie pytania, bo nie słyszy
radnego p. Norberta Jęczalika.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że radny zapytał się, jak
wygląda sytuacja w ramach pandemii jeżeli chodzi o rejestrowanie się osób bezrobotnych.
Czy jest to utrudnieniem dla niektórych, czy nie?
Pani Marzena Kulak odpowiedziała, że w dobie pandemii rejestracja jest ograniczona, jeżeli
chodzi o rejestrację stacjonarną u nas na miejscu, odbywa się ona elektronicznie. Oczywiście
osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne maja kłopoty z tym. Natomiast tak
naprawdę PUP nie zamknął się zupełnie na osoby bezrobotne, właśnie z problemami jeżeli
chodzi o rejestrację elektroniczną. W ubiegłych latach forma ta była dopuszczona i z tej formy
elektronicznej rejestracji korzystało w porównaniu z tym 2%, teraz 90% rejestruje się, bo taka
jest okoliczność i wymagania tego, żeby nie narażać naszych pracowników, jak i osoby
rejestrujące się, natomiast pomagamy. Jest dokonywana rejestracja częściowa i pełna. Pełną
rejestrację dokonują te osoby, które posiadają tzw. podpis kwalifikowany, profil zaufany.
Natomiast osoby, które takiego podpisu nie mają mogą się zarejestrować częściowo przez nasz
portal internetowy praca.gov.pl, po czym gdy pojawi się u nas w systemie taka osoba, dane,
nasi pracownicy dzwonią i uzupełniają rejestrację. Jest to tzw. rejestracja telefoniczna i po
wykonaniu telefonu do danego petenta taka osoba po spełnieniu wszystkich warunków,
zebrania danych zostanie zarejestrowana. Wracając do tych osób, które mają trudności
w dostępie do komputera, Internetu, czy też w sprawności i poruszaniu się w systemie
cyfrowym, tutaj na miejscu mogą zgłosić się i dokonać taką rejestrację. Jednak jest to
w sporadycznych przypadkach, tylko takich naprawdę wyjątkowych z uwagi na to, że musimy
chronić swoich pracowników jak i samych interesantów. Ale jest to możliwe, osoby przychodzą
do nas, otrzymują taką wstępną kartę rejestracyjną, którą uzupełniają. Taka kartę do nas
przynoszą, są u nas udostępnione takie skrzyneczki, w których mogą umieścić te karty wraz
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z całą dokumentacją, która jest niezbędna do rejestracji. My takie dane później wprowadzamy
sami i kontaktujemy się z daną osobą uzupełniając rejestrację. Niestety musimy pomagać tym
osobom ze względu na to, że takie osoby od nas pomocy wymagają. Nieraz mamy telefony,
czy to od kuratorów, czy opieki społecznej o udzielenie takiej osobie pomocy, która niestety
nie ma dostępu do komputera. Radzimy sobie, myślę, że nie ma takich sytuacji, w której osobie
odmówiliśmy rejestracji z jakichś powodów, sprawnie tutaj wszystko przebiega, myślę, że
z korzyścią dla bezrobotnych.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy w dobie pandemii PUP
zaobserwował wzrost bezrobocia. Jaka jest skala na dzień dzisiejszy?
Pani Marzena Kulak powiedziała, że tak oczywiście, ale spodziewaliśmy się większej skali
wzrostu bezrobocia. Pamiętamy rok, w którym osiągnęliśmy wskaźnik stopy bezrobocia 5%.
Obecnie on wynosi 7% i tak waha się między 7,1, a 7,3. Wzrost był np. widoczny w lutym,
w marcu był spadek bezrobocia, natomiast już widzimy wzrost bezrobocia. Jak np. w lutym
były 1942 osoby zarejestrowane, teraz w marcu było 1890, natomiast już teraz widzimy wzrost
bezrobotnych do 1985. Taka jest fala osób, oczywiście są spowodowane formami, które teraz
udzielamy, dużo osób uzyskuje pracę, więc wyłącza kartę. Spodziewamy się też wzrostu
bezrobocia po zakończeniu szkoły, gdy uczniowie zakończą edukację być może nie wszyscy
dostaną się na studia dzienne, będą studiowały zaocznie, więc też ten wzrost zawsze jest
obserwowany w miesiącu czerwcu. Natomiast pandemia podniosła ten wskaźnik o tych
bezrobotnych, ale nie jest to tak drastyczne jak się tego spodziewaliśmy. Jednak ta tarcza, która
jest udzielania dla przedsiębiorców na wsparcie miejsc pracy, które teraz są, jest duża ze strony
Państwa. My to wsparcie udzielamy również, wspieramy pracodawców dzięki środkom
przeznaczonym na tarczę, czy to w ramach dotacji branżowych, czy też dofinansować
pracowników, czy też formy działalności gospodarczej. W ubiegłym roku na wsparcie osób dla
przedsiębiorców wypłacił PUP ponad 30.000.000,00 zł. Wsparcie jest ogromne, w tym roku
dostaliśmy na wsparcie przedsiębiorców, żeby uniknąć zwolnień i rejestracji w PUP tych osób
pracujących. Dostaliśmy na samym początku około 6.000.000,00 zł, to w ciągu roku może
okazać się dużym wsparcie. Także jest wzrost, ale nie aż tak duży jak spodziewaliśmy się.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że ma pytanie nawiązujące do tego, czy utrudnienia
w rejestracji według pani mogły się przyczynić do tego, że mniejsza liczba osób bezrobotnych
się zarejestrowała.
Pani Marzena Kulak powiedziała, że nie sądzi z uwagi na to, że pomagamy osobom
bezrobotnym. Jeżeli ktoś naprawdę nie może się zarejestrować to tutaj na miejscu może zgłosić
się wtedy wydamy kartę i zarejestrujemy. Myślę, że to nie jest spowodowane pandemią, to na
pewno wykluczymy, bo naprawdę bardzo osoby bezrobotne jednak przez ten Internet wymusiła
ta sytuacja rejestrują się, oczywiście narzekają, że muszą dużo danych do nas wprowadzić,
umieścić dokumenty, ale przeprowadzają tą rejestrację. Obecnie mam trzy osoby, które
rejestrują, żeby to było płynnie, żeby nie było opóźnień w rejestracji z uwagi na to, że to
ubezpieczenie zdrowotne jest potrzebne osobom bezrobotnym, więc musi być płynne, żeby być
szybko zyskiwać to ubezpieczenie zdrowotne. Mamy uruchomione trzy osoby, trzy stanowiska
i jedna osoba rejestruje tylko w systemie internetowym, czyli tym pełnym, profilem
kwalifikowalnym, natomiast dwie telefonicznie, dodatkowo jeszcze schodzą i rejestrują, jeżeli
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taka potrzeba zaistnieje. Nie sądzę, że to jest spowodowane, że ktoś nie rejestruje się z tego
tytułu, że jest zamknięty Urząd, bo tak naprawdę my nie jesteśmy do końca zamknięci.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że mówimy o osobach, które mają dostęp do Internetu,
a te, które nie mają są wykluczone.
Pani Marzena Kulak powiedziała, że mogą się do nas zgłosić, nie ma problemu.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że chodzi o to, że część społeczeństwa, według mnie ten
covid tam pozamykał w domach, że generalnie jest dzisiaj ciężko z powrotem wrócić do takiego
normalnego życia społecznego. Jednak covid spowodował to, ze dużo ludzi do tej pory boi się
prowadzić normalne życie, jakie się prowadziło przed tym wszystkim. W mojej opinii ta
statystyka może być lekko zaniżona, nie mówię, że bardzo. Ale kiedyś przychodziło się do
PUP, rejestrowało, a Ci bez dostępu do Internetu przerażeni jeszcze tą chorobą, bo jednak te
statystyki są takie, jakich sobie jednak byśmy nie życzyli, to chodzi mi o te osoby. Ale ani Pani
ani ja tego nie wiemy, ja tylko chciałem zapytać jaka jest forma i jak to wygląda.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy radni mają jeszcze jakieś
pytania do pani dyrektor PUP. Z uwagi na brak pytań podziękowała pani dyrektor za udział
w komisji i zaproponowała przejście do kolejnego punktu Zaopiniowanie materiałów
sesyjnych.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik odczytała projekt uchwały i zapytała,
czy są jakieś pytanie odnośnie tej uchwały. Z uwagi na brak pytań poprosiła o zaopiniowanie
projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
1) Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (7)
Magdalena Balwierz, Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata JakubiecBartnik, Małgorzata Skinder, Jerzy Woszczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zofia Jastrzębska, Norbert Jęczalik
2/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
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Społecznych Miasta Myszkowa na lata 2021-2028.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik odczytała projekt uchwały i zapytała,
czy radni mają pytania odnośnie projektu uchwały.
Radna p. Elżbieta Doroszuk zapytała odnośnie Strategii. Był powołany pewien zespół, tam są
wymienione osoby, które w tym zespole pracowały. Jak będzie wyglądało wdrażanie tej
Strategii? Drugie pytanie jest związane z działalnością MOPS, dotyczące Centrum Integracji
Społecznej. Czytamy w sprawozdaniu, że 43 osoby uczęszczały do CIS, a w ocenie zasobów
pomocy społecznej (wypowiedź niesłyszalna), czy w 2020r. (wypowiedź niesłyszalna).
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że do CIS uczęszczało tyle osób ile jest wskazanych w
sprawozdaniu, natomiast w ocenie zasobów nie jest wskazana ta placówka, ponieważ nie jest
to placówka, jednostka organizacyjna gminy. Jest prowadzona przez stowarzyszenie, a w
sprawozdaniu ośrodka ujęliśmy te osoby, które były skierowane przez nas, bo taka jest
procedura wynikająca z ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Natomiast nie słyszałam tego
pierwszego pytania, więc ciężko mi odpowiedzieć.
Radna p. Elżbieta Doroszuk powtórzyła pytanie, jak będą dalej brzmiały postulaty i które są
zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych naszego miasta. Pewien zespół
nad nimi pracował. Czy to ten zespół dalej będzie opracowywał jakiś harmonogram, czy Pani
jako dyrektor i Pani pracownicy? Proszę kilka zdań na ten temat.
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że mamy taki zapis w Strategii na końcu o sposobie
ewaluowania wdrażania tej Strategii. Co roku będzie analizowana, natomiast co dwa lata będzie
sporządzany raport. Natomiast jeśli chodzi o wdrażanie wszystkie te cele do realizacji są
uwzględnione takie, które wynikają z potrzeb i diagnozy. Jeżeli mówimy o osobach starszych,
niepełnosprawnych, koncentrujemy się na usługach opiekuńczych, na domach pomocy
społecznej, na aktywizowaniu środowiska lokalnego, mamy tam również wymienione
organizacje pozarządowe. Te zadania będą realizowane na bieżąco łącznie z programami, które
będą wspierały realizacje Strategii. Tutaj akurat wymieniłam osoby starsze, ale te cele są różne.
Jest również rozwój wsparcia dla osób uzależnionych, jest mocne wsparcie planowane dla osób
uwikłanych w przemoc domową, wspieranie rodziny, więc tutaj część tych zadań na pewno
będzie ujęta w tych programach szczegółowych. Obecnie w opracowaniu mamy program
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar. Program wspierania rodziny mamy
obowiązujący, on się kończy w tym roku, w przyszłym roku będzie następny. Program
Przeciwdziałania
Profilaktyki
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
czy
Przeciwdziałania Narkomanii mamy przygotowany co roku. W tym roku jesteśmy w trakcie
diagnozy problemów społecznych, która wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, więc te szczegółowe programy będą też zawierały zadania
do realizacji. Jeżeli mówimy o zadaniach takich stricte wspierania rodziny od strony
materialnej, wiadomo, że w większości będzie to zadane Ośrodka Pomocy Społecznej i ono
wynika z obowiązujących już przepisów, głównym celem jest wzmacnianie rodziny. Wydaje
mi się, że wszystkie programy mniejsze będą się przyczyniały też do realizacji założeń Strategii
będą zawierały bardzo dużo tych zadań, tym celem będzie wspieranie rodziny w różnych
sytuacjach, w sytuacjach kryzysu przemocowego, uzależnienia. Mam nadzieję, że uda nam się
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tutaj zrealizować zadania, których do tej pory nie realizowaliśmy, ale mamy na to trochę czasu.
Jeżeli chodzi o Strategię będzie się starali, żeby te zadania zrealizować, a cele osiągnąć.
Radna p. Elżbieta Doroszuk zapytała, czy planuje się jakąś placówkę, czy Klub dla Seniorów
w Myszkowie?
Pani Agnieszka Ludwig odpowiedziała, że będzie to na pewno zależne od możliwości
finansowych, ale również i lokalowych na terenie gminy, dlatego że nawet jeśli będzie jakieś
dofinansowanie to wiadomo, ze obiekt, który mógłby być przeznaczony na stworzenie takiego
Klubu musi spełniać wymogi architektoniczne dostosowane, więc na pewno jest taka potrzeba
i potwierdzam, ze taka potrzeba jest stworzenia oferty dla osób starszych, bo to społeczeństwo
nam się starzeje, co widzimy po danych statystycznych, jeżeli chodzi o miasto, że z jednej
strony nas ubywa, a z drugiej średnia wieku i liczba osób w tym wieku poprodukcyjnym na
terenie gminy rośnie, więc na pewno będziemy musieli pomyśleć o stworzeniu oferty dla tych
osób starszych poza usługami opiekuńczymi świadczonymi przez nasz ośrodek.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania?
Z uwagi na brak pytań zaproponowała przejście do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Myszkowa na lata 20212028.
Głosowano w sprawie:
2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Myszkowa na lata 2021-2028.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (7)
Magdalena Balwierz, Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata JakubiecBartnik, Małgorzata Skinder, Jerzy Woszczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zofia Jastrzębska, Norbert Jęczalik
Do punktu 6.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec - Bartnik zapytała, czy radni mają jakieś pytania?
Przewodnicząca podzieliła się swoimi spostrzeżeniami, w myszkowskim Szpitalu na dzień
dzisiejszy mamy 75 łóżek covidowych i w tym 16 miejsc respiratorowych. Obserwujemy już
minimalny spadek zachorowań, z każdym dniem, jesteśmy dobrej myśli. Pragnę przekazać, że
w Powiecie Myszkowskim ma być otworzony Powszechny Punkt Szczepień, co umożliwi nam
wyszczepienie większej ilości społeczeństwa naszego Powiatu, ponieważ teraz codziennie
odblokowywane są coraz to młodsze roczniki i wydaje mi się, że będzie chętnych coraz więcej.
Tak samo podmioty wspierające Myszków publiczne, jak i nie publiczne bardzo mocno się
wdrożyły jeżeli chodzi o szczepienie naszej populacji. Tu pragnę podziękować, że jesteśmy
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wspólnotą, dajemy radę i wszyscy chcemy wyjść najszybciej z tej sytuacji patowej. Wydaje mi
się, że pod koniec tego miesiąca zaczniemy w miarę normalnie żyć, przynajmniej mam taką
nadzieje, że wrócą oddziały: wewnętrzny, chirurgia i urazówka i jesteśmy dobrej myśli.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy radni mają jeszcze jakieś pytania. Z uwagi na brak pytań
zakończyła obrady komisji.

Przewodnicząca komisji
Beata Jakubiec - Bartnik

Przygotował(a): Magdalena Niewiadomska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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