Rada Miasta w Myszkowie
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej

Protokół nr 12/21
12 Posiedzenie odbyło się w dniu 24 sierpnia 2021r.
Obrady rozpoczęto 24 sierpnia 2021r. o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:23 tego
samego dnia. Komisja odbyła się w trybie zdalnym.
W posiedzeniu udział wzięli:
1.Członkowie komisji w liczbie 7 osób – wg załączonej listy obecności.
2. Pani Iwona Franelak – Zastępca Burmistrza Miasta Myszkowa.
3. Pani Agnieszka Ludwig – dyrektor MOPS.
4. Pan Marcin Lemański – Komendant Powiatowy Policji 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 16.06.2021r.
3. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta i Komisji
Rewizyjnej z dnia 1 lipca 2021r.
4. Wysłuchanie informacji w sprawie bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej (w tym
studzienki, osadniki separatory).
5.Wysłuchanie informacji w sprawie bieżącej konserwacji kanalizacji sanitarnej.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. 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. Burmistrz. 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: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (7)
Magdalena Balwierz, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia
Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder
NIEOBECNI (2)
Eugeniusz Bugaj, Jerzy Woszczyk
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 22.06.2021r.
Przewodnicząca obrady komisji p. Beata Jakubiec - Bartnik zapytała, czy radni mają uwagi do
protokołu z dnia 22.06.2021r.? Z uwagi na brak uwag przewodnicząca zaproponowała
głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 22.06.2021r.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (7)
Magdalena Balwierz, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia
Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder
NIEOBECNI (2)
Eugeniusz Bugaj, Jerzy Woszczyk
Do punktu 3.
Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta i Komisji
Rewizyjnej z dnia 1 lipca 2021r.
Przewodnicząca obrady komisji p. Beata Jakubiec - Bartnik zapytała, czy radni mają uwagi do
protokołu z dnia 1.07.2021r.? Z uwagi na brak uwag przewodnicząca zaproponowała
głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta i Komisji
Rewizyjnej z dnia 1 lipca 2021r.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
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Wyniki imienne:
ZA (7)
Magdalena Balwierz, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia
Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder
NIEOBECNI (2)
Eugeniusz Bugaj, Jerzy Woszczyk
Do punktu 4.
Przyjęcie informacji nt. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I
półrocze 2021r.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik poprosiła panią Agnieszkę Ludwig
dyrektor MOPS o przedstawienie swoich wniosków, a my będziemy zadawać pytania.
W dyskusji wzięli udział:
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że jest na półmetku realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki. Część zadań została zrealizowana, w zasadzie to co było założone na I półrocze
zostało zrealizowane. Jeżeli chodzi o dyżury w punkcie konsultacyjnym, to one w tym roku
odbywają się już stacjonarnie od samego początku, więc mieszkańcy miasta mogą korzystać ze
wsparcia psychologa, prawnika, z grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i grupy
wsparcia dla osób trzeźwiejących, czy dopiero próbujących podjąć wyzwanie trzeźwości. Te
dyżury odbywają się przy ul. 11 Listopada, oprócz tego posiedzenia komisji trójek, one też
odbywają się stacjonarnie. Spotykamy się z osobami, które zostały skierowane do komisji. Poza
tym został zrealizowany konkurs „Zachowaj trzeźwy umysł”, on był realizowany częściowo
zdalnie, częściowo w szkołach dzieci miały zajęcia. Jeśli chodzi o tematykę profilaktyczną
w tym roku wykupiliśmy tylko jeden pakiet do przeprowadzania zajęć, ponadto na terenie
gminy tak jak zawsze funkcjonuje świetlica. Zajęcia w świetlicy z początkiem roku były
realizowane w formie zdalnej, potem jak tylko była możliwość uczęszczania do szkół to Panie
prowadziły zajęcia już stacjonarnie i przez całe wakacje już świetlica pracuje, prowadzi zajęcia
dla dzieci, mają dzieci wycieczki, zajęcia artystyczne, korzystają z infrastruktury MOSiR,
ponadto był realizowany program profilaktyki zintegrowanej „Ratownicy marzeń”, który był
skierowany do klas VII i VIII szkół podstawowych. Ponadto konkurs na finansowanie zadań
stowarzyszeń, które realizują statutowo zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania
problemów alkoholowych. Pozostałe działania są planowane na II półrocze, czyli kontrola
punktów sprzedaży, dalsze zajęcia profilaktyczne i szkolenia.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy są jakieś pytania, jeżeli
chodzi o ten problem do Pani dyrektor?
Radna p. Elżbieta Doroszuk zapytała odnośnie punktów sprzedaży alkoholu, czy w I roku
opiniowaliście Państwo pozytywnie nowe punkty sprzedaży, czy też jest to na poziomie
ubiegłego roku?
Pani Agnieszka Ludwig odpowiedziała, że na poziomie ubiegłego roku i najczęściej były to
przedłużenia dotychczasowych pozwoleń.
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Radna p. Elżbieta Doroszuk (wypowiedź niesłyszalna), że zaopiniowaliście negatywnie.
Pani Agnieszka Ludwig odpowiedziała, że nie. Wszystkie punkty sprzedaży, które
występowały spełniają warunki przede wszystkim w naszej uchwale.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy są jakieś pytania? Z uwagi
na brak pytań zaproponowała przejście do omawiania kolejnego punktu.
Do punktu 5.
Wysłuchanie informacji o problemie narkotykowym na terenie gminy.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik poprosiła p. Marcina Lemańskiego
Komendanta Powiatowego policji w Myszkowie o przedstawienie informacji.
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji przywitał wszystkich i przystąpił do
przedstawienia problemu przestępczości narkotykowej w gminie. Sytuacja się nie zmienia, to
może i dobrze, nic nie dzieje się ostatnimi czasy co byłoby bardzo niepokojące dla Nas jeśli
chodzi o tą przestępczość narkotykową, natomiast problem dalej jest, dalej jakby staramy się
eliminować te wszystkie osoby, które się tym procederem zajmują. Tak mniej więcej podam na
liczbach, żeby Państwo wiedzieli jak to wygląda. Jeżeli chodzi o postepowania, które
wszczęliśmy, a dotyczą przestępczości narkotykowej to w tym roku, w tym I półroczu 30 takich
postępowań wszczęliśmy, dla porównania w tamtym roku to było 27, czyli o 3 postepowania
więcej, ale ten poziom jest bardzo zbliżony. Jeżeli chodzi o przestępstwa stwierdzone, bo żeby
to wytłumaczyć w jednym wszczętym postępowaniu może być kilka spraw tak jakby kilka
czynów, więc przestępstw stwierdzonych jest 62 w tym roku, w tamtym roku było 66. Jeżeli
chodzi o czyny karalne nieletnich to tutaj w tym roku mieliśmy 13 takich spraw, a w tamtym
roku było ich 39, czyli dużo więcej, ale tamten rok był odbiegający od normy, czyli mieliśmy
taką dużą sprawę dotyczącą osób nieletnich. Podejrzanych w tym roku 39, w tamtym 25 ogólnie
mówiąc, czyli takie osoby, którym postawiliśmy zarzuty za szeroko rozumianą przestępczość
narkotykową i w tym roku jeśli chodzi o podejrzanych nieletnich to na razie była tylko taka
jedna osoba ustalona, a w tamtym roku było czterech. Teraz jeżeli chodzi o środki narkotyczne,
które nam się udało zatrzymać. W tym roku jest tych środków dużo mniej, wcześniejszymi
latami było tak, że zazwyczaj udawało nam się zrobić większą realizację, gdzie udawało nam
się zatrzymać znaczną ilość narkotyków. W tym roku takiej realizacji jeszcze nie było,
aczkolwiek pracujemy nad tym i może też się to uda, nie oceniam tego źle, bo to, że narkotyków
nie zatrzymaliśmy w większej ilości to trzeba się cieszyć albo przyjmując, że one są na rynku
to wtedy się nie cieszymy tylko próbujemy je zatrzymać. Za I półrocze udało nam się zatrzymać
153g marihuany, 67g amfetaminy, 18 krzaków konopii indyjskiej i 7g metaamfetaminy. Tak to
wygląda jeśli chodzi o to I półrocze. Najczęściej te osoby, które nam przechodzą w takich
sprawach narkotykowych to są takie osoby w wieku 17 do około 40 lat, czyli w miarę młode,
bo to najczęściej tak wygląda. Jeżeli chodzi o nasze miasto najbardziej znane narkotyki to
marihuana i amfetamina, w zdecydowanej większości, najczęściej je spotykamy. Z naszego
rozpoznania wynika, że na naszym terenie mamy osoby, które zajmują się jakimś dilowaniem
tymi narkotykami, ale to nie są osoby, które robią to na dużą skalę. Było kilku poważnych
przestępców, którzy się zajmowali tym procederem, ale oni zostali przez nas zatrzymani. Póki
co diagnozujemy takie osoby, ale które nie robią tego hurtowo, są jakieś małe ilości i staramy
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się te osoby wyłapywać tak jak tutaj przedstawiłem 62 przestępstwa stwierdzone, czyli 62
sytuacje, gdzie komuś udowodniliśmy, że albo sprzedawał albo kupił narkotyki. To co Państwu
powtarzałem na wcześniejszych spotkaniach, że jest to dosyć hermetyczne środowisko
związane z tymi narkotykami, jakby to stanowi pewien problem. Znają się teraz, bardzo mocno
korzystają z komunikatorów bardzo różnego rodzaju, nie rozmawiają przez standardowe
rozmowy telefoniczne, co utrudnia nam pracę, bo zazwyczaj nie mamy dostępu do tych treści
rozmów, które są prowadzone przez komunikatory. Sprzedaż zazwyczaj następuje do osób,
które się znają. To nie są jacyś przygodni, napotkane osoby tylko sprzedający z kupującym
darzą się jakimś zaufaniem, czyli ufają sobie, wtedy do tych transakcji dochodzi, to też nam
utrudnia. Starają się zawsze tak robić, żebyśmy my takich osób nie zatrzymywali, trzymają
specjalne schowki w samochodach, w ubraniach, dokładnie obserwują ta swoją okolice jak
dochodzi do transakcji, także gdyby widzieli Policję, to żeby zdążyli ten towar odrzucić. Udaje
nam się w miarę skutecznie eliminować te osoby z naszego terenu. Oprócz takich działań
o których mówię, czyli zatrzymywanie tych osób, stawianie ich przed sądem, też różnego
rodzaju działania profilaktyczne. Taka dużą kampanię rozpoczęliśmy w tym roku dotyczącą
przestępczości narkotykowej pod hasłem „Brać to umierać. Żyć to wybierać”. Tutaj chciałem
podziękować Radzie, p. Burmistrzowi, bo nie ukrywam, że dostaliśmy pomoc finansową od
miasta na realizacje tej kampanii. Bez tej pomocy nie udałoby się tego zrobić. Jest nakręcony
taki film, jeden przed spot i jest na ukończeniu już drugi film, taki dużo dłuższy, ta kampania
się spotkała z dosyć dużym zainteresowaniem, zrobiliśmy spotkanie w MDK, gdzie byli
zaproszenie włodarze gmin, jak również dyrektorzy szkół. Mój zespół nieletnich, który to
realizuje i profilaktyki są zasypani teraz prośbami ze szkół o przyjazd, o przeprowadzenie takiej
akcji profilaktycznej, pokazanie tych filmów itd. My się cieszymy, że to się udało, że
zainteresowanie jest i myślę, że będziemy tą kampanię kontynuować, do tego czasu do kiedy
będzie zainteresowanie.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała się, czy Policja ma cały czas na
stanie te kasetki do narkotestów, które były dofinansowane?
Pan Marcin Lemański Komendant Powiatowy Policji odpowiedział, że tak. Przy okazji
Komendant podziękował za zakup urządzenia, cały czas go wykorzystujemy, w tym roku nie
ma problemu, bo mamy od Państwa te kasety do tego urządzenia, ale też dostaliśmy z Komendy
Wojewódzkiej. Mamy pod dostatkiem, cały czas korzystamy, nie są to częste sytuacje, ale co
jakiś czas mamy trafienie, że trafiamy osobę, która jest po użyciu środków narkotycznych
właśnie przy pomocy tego urządzenia. Też działamy jakby profilaktycznie, organizujemy
działania i policjanci zawsze jak tylko mają podejrzenie, że kierujący pojazdem, jego
zachowanie wskazuje na to, że może być pod działaniem środków narkotycznych to
wykorzystujemy to urządzenie, badamy i sprawdzamy, czy jest wszystko w porządku.
Podobnie jest w przypadku alkoholu.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy radni mają pytania do
przedstawionego tematu? Z uwagi na brak pytań podziękowała Panu Komendantowi Policji za
udział w posiedzeniu komisji i zaproponowała przejście do omawiania kolejnego tematu.
Do punktu 6.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5

1/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia
22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta w Myszkowie oraz
ustalenia ich składu osobowego.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że na Komisję wpłynęła
uchwała, po krótce z Komisji Budżetowej chce odejść p. Elżbieta Doroszuk, a z Komisji
Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej p. Skinder Małgorzata. Czy są pytania, jeśli chodzi o ten
materiał. Z uwagi na brak pytań przewodnicząca komisji poprosiła o zaopiniowanie projektu
uchwały.
Radna p. Magdalena Balwierz zgłosiła problem techniczny z głosowaniem, głos za został
odnotowany w protokole.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta w
Myszkowie oraz ustalenia ich składu osobowego.
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (6)
Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia Jastrzębska, Norbert
Jęczalik, Małgorzata Skinder
BRAK GŁOSU (1)
Magdalena Balwierz
NIEOBECNI (2)
Eugeniusz Bugaj, Jerzy Woszczyk
Do punktu 7.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy są jakieś pytania w sprawach
różnych? Przewodnicząca komisji powiedziała, że w sprawach różnych jest koncepcja dla
dzielnicy Mrzygłód.
W dyskusji wzięli udział:
Radna p. Zofia Jastrzębska zapytała, czy już jest coś wiadomo, kiedy możemy się spodziewać
właściwej koncepcji?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie jest w stanie podać jeszcze terminu. Jak tylko będziemy
cos wiedzieć będziemy do Państwa pisać informacje o tej nowej koncepcji.
Radna p. Zofia Jastrzębska zapytała, gdzie się można spodziewać tej koncepcji, na tabletach,
czy w informacji w mailu?
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Pani Burmistrz odpowiedziała, że napiszemy do Państwa standardowo przez E-sesję, bo tak
chyba najszybciej otrzymujecie Państwo od Nas informacje.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zwróciła się do radnej p. Zofii
Jastrzębskiej, że w czwartek jest sesja, to pani radna może wrócić do tego problemu jeszcze na
sesji, to może Pan Burmistrz odpowie. Przewodnicząca komisji zapytała, czy radni mają jeszcze
jakieś pytania. Z uwagi na brak pytań zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji
Beata Jakubiec - Bartnik

Przygotował(a): Magdalena Niewiadomska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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