PROTOKÓŁ Nr 5/15
z posiedzenia Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
z dnia 18 sierpnia 2015r.
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. Asp. Barbara Poznańska – p.o. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Myszkowie.
5. Mł.asp. Adam Dziuk – Dzielnicowy, Komenda Powiatowej Policji w Myszkowie.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat problemu narkotykowego na terenie gminy.
4. Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2015r.
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. Poprosiła o przegłosowanie porządku 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 problemu narkotykowego na terenie gminy.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik poprosiła gości z Komendy
Powiatowej Policji w Myszkowie o omówienie problemu narkotykowego na terenie gminy
przez zaproszonych.
Asp. Barbara Poznańska p.o. oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
powiedziała, że jeżeli chodzi o teren gminy Myszków to od 01.01.2014r do końca czerwca
2015r. nie odnotowano zdarzeń drogowych z udziałem osób pod wpływem narkotyków. Na
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terenie Myszkowa od 01. 01. 2014r. do końca 2014r. zatrzymaliśmy ponad 313 g marihuany,
ponad 123 g amfetaminy, 124 g masła marihuanowego, zabezpieczyliśmy 11 krzaków
konopii indyjskich oraz 2 tabletki ekstazy. W ubiegłym roku zatrzymaliśmy 9 dilerów
narkotykowych. Od 01.01. 2015r. do chwili obecnej zatrzymaliśmy blisko 10 g marihuany
oraz prawie 5 g amfetaminy, nie zatrzymaliśmy żadnego dilera narkotykowego. Jeśli chodzi
o dopalacze 23 lipca policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali 24 letniego mieszkańca
Myszkowa, który posiadał 32 opakowania dopalaczy: amulety i talizmany. One trafiły do
badań, a diler zajmujący się dystrybucją tymi substancjami trafił do aresztu. Na terenie
Myszkowa od 01.01.2015r. do czerwca br. Nie prowadziliśmy żadnych postępowań odnośnie
ukarania osób za zakłócanie porządku publicznego, osób będących pod działaniem
narkotyków jak również nie prowadzono postępowania przeciwko osobom kierującym
pojazdami mechanicznymi pod wpływem narkotyków, co nie oznacza że takich nie ma.
Policja nie ma na tyle środków do badań tych osób, które kierują pojazdami, chodzi
o narkotesty. Nie są na wyposażeniu każdego wozu policyjnego.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy te ilości znalezionych
narkotyków jak na Myszków nie są duże?
Asp. Barbara Poznańska p.o. oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
odpowiedziała, że nie. W ubiegłym roku została rozbita grupa przestępcza gdzie siedmiu
dilerów trafiło do aresztu, oni zajmowali się dystrybucją. W tej chwili są to śladowe ilości
w porównaniu do innych miast, innych powiatów. Nie jest tego dużo, aczkolwiek zdarza się.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy zdarzają się jakieś
zgłoszenia ze szkół gimnazjalnych?
Asp. Barbara Poznańska p.o. oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
odpowiedziała, że niestety tak. Z naszych statystyk wynika, że w rejonie szkół nie dochodzi
do dystrybucji. Mamy jednak informacje nieoficjalne, że niestety tak jest.
Radna Zofia Jastrzębska zapytała, czy one są tak drogie, że nie są na wyposażeniu każdego
wozu policyjnego?
Mł.asp. Adam Dziuk Dzielnicowy, Komenda Powiatowej Policji w Myszkowie odpowiedział,
że to są drogie urządzenia. Generalnie wygląda to w ten sposób, że są narkotesty na zasadzie
wydzieliny ze śluzówki. To jest narkotest w zasadzie prosty, tylko czasochłonny, bo takie
badanie trwa w granicach 10 – 15 minut. Trzeba wziąć wymaz ze śluzówki, trzeba włożyć do
odpowiedniego odczynnika i poczekać 10-15 minut, więc przy rutynowej kontroli drogowej
każdy kierowca oszalałby ze złości. Są bardzo nowoczesne, elektroniczne urządzenia od razu
potrafią sprawdzić np. dane osoby, czy są pod wpływem jakiegoś środka odurzającego, ale to
są ogromne pieniądze.
Asp. Barbara Poznańska p.o. oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
powiedziała, że jeśli Policja ma podejrzenie, że kierujący tym pojazdem jest pod działaniem
narkotyków wtedy takie urządzenie musimy wykorzystać, staramy się do tej osoby dotrzeć,
zatrzymać i faktycznie sprawdzać.
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Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy Policja może zawieźć do
Szpitala, pobrać krew i wysłać na ostre zatrucia do Sosnowca?
Mł.asp. Adam Dziuk Dzielnicowy, Komenda Powiatowej Policji w Myszkowie odpowiedział,
że tak. Tylko wtedy, gdy Policja ma uzasadnione podejrzenie, sprawca kolizji, wypadku czy
faktycznie mamy informację, że taka osoba zażyła narkotyki, wtedy robi się takie badanie
szczegółowo.
Radna Zofia Jastrzębska zapytała, czy jeśli Policja zatrzyma kierowcę, u którego stwierdza
poziom alkoholu w teście wydechowym czy we krwi, czy jeżeli jest sprawcą jakiegoś
zdarzenia drogowego czy jeśli Policja stwierdza alkohol, to czy sprawdza w kierunku
narkotyków. Chodzi o toksyczne działanie powiązanych substancji.
Mł.asp. Adam Dziuk Dzielnicowy, Komenda Powiatowej Policji w Myszkowie odpowiedział,
że robi się takie badania.
Radna Zofia Jastrzębska zapytała czy nie rutynowo?
Mł.asp. Adam Dziuk Dzielnicowy, Komenda Powiatowej Policji w Myszkowie odpowiedział,
że rutynowo nie. Robi się badania, żeby uwzględnić albo wykluczyć.
Radna Mirosława Picheta zapytała odnośnie tych zdarzeń wśród młodzieży, czy to tajemnica
w których szkołach w Myszkowie.
Asp. Barbara Poznańska p.o. oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
odpowiedziała, że wolałaby nie ujawniać tego. W każdej szkole mamy do czynienia ze
śladowymi ilościami, ale jest to coś nieuniknionego.
Radna Mirosława Picheta zapytała, czy to się zdarza w szkołach, gdzie jest mniej czy więcej
uczniów?
Asp. Barbara Poznańska p.o. oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
powiedziała, że raczej w większych szkołach.
Radny Norbert Jęczalik dodał, że teraz większym problemem są dopalacze. Jest większa
dostępność.
Asp. Barbara Poznańska p.o. oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
zgodziła się z tym, twierdząc, że są łatwiej dostępne.
Mł.asp. Adam Dziuk Dzielnicowy, Komenda Powiatowej Policji w Myszkowie powiedział,
że jeżeli badamy taki dopalacz, w którym są substancje zabronione wówczas odsyłamy go do
szczegółowego badania. Jeśli stwierdzimy, że w danym dopalaczu jest dana substancja wtedy
taka osoba jest pociągana do odpowiedzialności.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że Ci co robią dopalacze tak modyfikują te składniki, że
prawo nie jest w stanie im zagrozić.
Mł.asp. Adam Dziuk Dzielnicowy, Komenda Powiatowej Policji w Myszkowie powiedział,
że Policja nie ma na to wpływu. Opieramy się na przepisach prawa. Mamy wykaz danych
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substancji, jeśli znajdziemy coś co w tym wykazie nie jest, nie może nic zrobić.
Skomentował, że radny ma rację. To jest taka zabawa w kotka i myszkę. Oni kombinują tak,
żeby zarobić i ominąć to prawo, a ustawodawca stara się nadążyć za takimi osobami.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że kiedyś były legalne punkty sprzedaży dopalaczy.
Mł.asp. Adam Dziuk Dzielnicowy, Komenda Powiatowej Policji w Myszkowie powiedział,
że na terenie Myszkowa czegoś takiego nie było.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że był na ul. Wyszyńskiego.
Asp. Barbara Poznańska p.o. oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
powiedziała, że była akcja Sanepid i punkty zostały pozamykane.
Mł.asp. Adam Dziuk Dzielnicowy, Komenda Powiatowej Policji w Myszkowie powiedział,
że jak ta ustawa o dopalaczach weszła w życie, na terenie Myszkowa nie ma czegoś takiego.
Radny Norbert Jęczalik zapytał jak długo ta ustawa obowiązuje?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że to musiało być w 2009r. kiedy były
kontrole Sanepid.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że chyba o wiele ciężej wykryć dilera dopalaczy niż
dilera marihuany. Czy forma dopalaczy jest różna?
Mł.asp. Adam Dziuk Dzielnicowy, Komenda Powiatowej Policji w Myszkowie powiedział,
że są różne, są pigułki, jest proszek, nasączone listki. Są różne substancje. Jeżeli coś
znajdziemy i zwrócimy na to uwagę, że jest coś nie tak to wówczas reagujemy.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Pochodnia zapytała w jakiej postaci jest
Mocarz?
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że podobny do marihuany. Stwierdził, że większe
zagrożenie życia jest przy dopalaczach niż przy marihuanie.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Pochodnia powiedziała, że Policja nieraz
przywozi takie osoby i nie da się ich utrzymać, jak to musi działać.
Asp. Barbara Poznańska p.o. oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
powiedziała, że w czerwcu było jedno zatrucie w Koziegłowach.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS dodała odnośnie problemu narkotykowego, że
MOPS zakupił materiały profilaktyczne dla uczniów oraz propozycje scenariusza lekcji dla
wychowawców i pedagogów szkolnych odnośnie dopalaczy.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała czy MOPS współpracuje
z Policją?
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Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że współpraca MOPS z Policja jest na
różnych gruntach, przeciwdziałanie pomocy w rodzinie, ale też w przypadku wejść w trudne
środowiska pracownik środowiskowy korzysta z pomocy Policji.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała się czy na bieżąco są robione
prezentacje w szkołach?
Asp. Barbara Poznańska p.o. oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
powiedziała, że Policja zajmuje się profilaktyką.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że najlepszą nauką dla młodych ludzi byłaby osoba
z MONAR, która mogłaby powiedzieć jakie są skutki.
Asp. Barbara Poznańska p.o. oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
przyznała racje radnemu mówiąc, że najlepiej posłuchać kogoś kto coś przeżył.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że po pierwsze informowanie
młodzieży, a po drugie świadomość rodziców. Te rozmowy, informacje, z domu też się
wynosi bardzo dużo rzeczy, będą również warsztaty dotyczące dopalaczy, przemocy,
narkotyków. Rodzice muszą mieć też świadomość, muszą obserwować, rozmawiać z dziećmi,
stąd zajęcia pozalekcyjne, bo jeżeli dziecko będzie miało zajęcie, będzie miało
zainteresowania, to uwaga nie będzie kierowana na te elementy, które są może niepożądane.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że szkoda, bo czasami dziecko przebywa więcej czasu
w szkole niż w domu. Rodzice nie mają czasu, są zapracowani, szkoła powinna tutaj w dużym
stopniu wychować. Zaproponował prelekcje w szkołach.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że na pewno. To musi być zmasowane,
informacje wszędzie gdzie to jest możliwe. Grupy rówieśnicze też mają ogromne znaczenie.
Ważne w jakim środowisku dziecko się obraca. Na to powinni zwrócić uwagę rodzice.
Radna Zofia Jastrzębska zapytała, czy ten program edukacyjny będzie skierowany tylko do
uczniów, czy również do ich rodziców?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że tylko do uczniów. Z rodzicami
jest ciężej współpracować, dlatego że nawet jeśli są zebrania rodziców to one są w klasach, bo
na salę gimnastyczną przychodzi garstka rodziców zainteresowanych. Dla nich jest to
dodatkowy obowiązek. Policja robi takie spotkanie w klasach LO, sama brała udział w takim
spotkaniu.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała się, czy w podstawówce też?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że też.
Radna Zofia Jastrzębska powiedziała, że takie rzeczy trzeba próbować robić, żeby jak
największa ilość rodziców miała tego świadomość.
Mł.asp. Adam Dziuk Dzielnicowy, Komenda Powiatowej Policji w Myszkowie powiedział,
że współpracuje ze Szkołą Zawodową, zawsze jak jest nowy rok szkolny, wchodzimy do klas,
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omawiamy całą sytuację, na jakiej zasadzie działa szkoła, jakie są zagrożenia, na co trzeba
zwrócić uwagę.
Radna Zofia Jastrzębska powiedziała, że głównie jej chodzi o rodziców, żeby byli
poinformowani na co zwrócić uwagę. Trzeba przedstawić rodzicom te zagrożenia, nie samym
dzieciom.
Mł.asp. Adam Dziuk Dzielnicowy, Komenda Powiatowej Policji w Myszkowie powiedział,
że Policja organizuje takie spotkania w sytuacjach kiedy są zebrania.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że dużo rodziców nie
zdaje sobie sprawy, nie wie na co zwrócić uwagę, jak się dziecko zachowuje.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że rodzice są informowani, kiedy włączają Fakty albo
informacje kiedy widzą skutki zażywania dopalaczy.
Mł.asp. Adam Dziuk Dzielnicowy, Komenda Powiatowej Policji w Myszkowie powiedział,
że wiadomo, że telewizja nie mówi wszystkiego, o zachowaniu, reakcji.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że wtedy jest taki moment, że rodzicowi zapala się
żarówka, że to może dotknąć mnie.
Do punktu 4.
Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2015r.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik poprosiła panią Agnieszkę Ludwig
dyrektor MOPS o przedstawienie informacji na temat realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za I półrocze 2015r.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że MOPS jest na półmetku realizacji
GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Tradycyjnie w ramach I kierunku określonego
w ustawie jest dyżur specjalistów, którzy dyżurują w Klubie Abstynenckim Wzajemnej
Pomocy „Jedność”, 250 godzin, 761 porad, porady są nieodpłatne. Dużym zainteresowaniem
cieszą się porady terapeutów, pracując w zespołach roboczych w innej komisji odsyłamy
może niekoniecznie na podstawie postanowienia sądowego osoba podjęła terapię odwykową,
ale żeby była to dobrowolna decyzja, żeby zechciała rozpocząć. Dużym zainteresowaniem
cieszą się porady prawnika coraz większym z uwagi na to, że to prawo jest coraz bardziej
skomplikowane i coraz więcej jest spraw rodzinnych, głównie z zakresu opieki nad
dzieckiem. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się grupa wsparcia. Działa trzeci rok,
wcześniej jej nie było. Coraz więcej osób korzysta, coraz więcej osób przychodzi, głównie są
to mamy lub żony osób uzależnionych. Te informacje, które tam uzyskują pozwalają w jakiś
sposób zawalczyć o rodzinę. Postępowanie z osobą uzależnioną w zakresie drugiego kierunku
pomocy dla rodzin, w których występuje uzależnienie przede wszystkim spotkanie miejskiej
komisji, zespołów roboczych. Zadaniem jest motywowanie podjęcia leczenia odwykowego
gdzie często przychodzą osoby uzależnione, gdzie został złożony wniosek z kimś z rodziny.
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Widać, że ta rozmowa jest potrzebna. Dwa lata pod rząd mieliśmy dużo osób młodych. Teraz
tego nie ma, są to osoby starsze w średnim wieku, młodzieży mamy niewiele. Może jest to
jakiś dobry symptom, albo rodzice próbują szukać gdzie indziej pomocy. Ta informacja jest
szeroko dostępna, gdzie można szukać pomocy. Do komisji znacznie mniej trafia tych
wniosków dotyczących osób młodych. Jest to dobry objaw. Jeżeli chodzi o profilaktyczną
działalność informacyjną kolejny raz przystąpiliśmy do programu Zachowaj trzeźwy umysł.
To jest ogólnopolska kampania, w której gmina Myszków uczestniczy prawie od początku
realizowania tej kampanii. Rokrocznie dzieci otrzymują nagrody i w ramach tej kampanii
zakupiliśmy pakiet Odpowiedzialny kierowca. Część tych materiałów było
rozdysponowanych na Pikniku Rodzinnym na Dzień Dziecka. Część jeszcze mamy, one będą
wykorzystane niebawem. W ramach tej kampanii zakupiliśmy materiały profilaktyczne
dotyczące dopalaczy. Na terenie Myszkowa działają Świetlice Środowiskowe. Jedna
w strukturze MDK i dwie, do których jest dofinansowanie. Do Świetlicy w MDK uczęszcza
30 dzieci. Dzieci mają teraz wakacje, chodzą na zajęcia rekreacyjne, na basen w ramach
wycieczki po Jurze. W czasie roku szkolnego jest odrabianie lekcji, rozmowy z rodzicami,
zachęcamy rodziców do współpracy ze świetlicą. 31 maja odbył się Piknik Rodzinny, który
był organizowany po raz trzeci w mieście, w zasadzie to czwarty, ale pierwszy raz był taki
skromny, natomiast trzy ostatnie gdzie była wyłączona ul. 3 Maja zorganizowała test na kartę
rowerową, jest bardzo duże zainteresowanie. Informacje dotyczące również bezpieczeństwa
ruchu drogowego, jest to powiązane z Dniem Dziecka, zaangażowane prawie wszystkie
instytucje miejskie, MDK, Biblioteka, Straż Miejski, Służby pomocnicze. Policja i Straż
pożarna pokazywały również swoje możliwości. Konkurs ogłoszony dla stowarzyszeń na
realizację programu, które mają w statucie działalność profilaktyczną. Na ten cel było
zarezerwowane 50.000 zł, one były rozdysponowane w ramach konkursu. Prowadzenie
Punktu konsultacyjnego przy MOPS, czyli na miejscu można uzyskać informacje dotyczące,
gdzie można uzyskać pomocy, odnośnie procedur kierowania na leczenie odwykowe oraz
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych MOSiR i MDK. Każdy ma możliwość skorzystania z tego,
co go interesuje, wachlarz zajęć jest bardzo szeroki. W II półroczu zaczynamy kontrolę
punktów sprzedaży alkoholu, komisja ma możliwość skontrolowania, czy jest na bieżąco
uiszczana opłata za zezwolenie, są wymagane oznaczenia przepisami prawa.
Radny Norbert Jęczalik zapytał czy jest możliwość, aby z tych porad korzystały osoby
uzależnione od dopalaczy?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że komisja takich możliwości nie ma,
polskie prawo nie przewiduje leczenia, orzeczenie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego
tak jak w przypadku alkoholu wydaje Sąd Rodzinny, w przypadku dopalaczy sąd nie może
wydać tego postanowienia. Tak samo komisja nie może zobowiązać kogoś, może tylko
informacyjnie udzielić gdzie można szukać pomocy, jedynie Prokuratura może zlecić takie
leczenie.
Radny Norbert Jęczalik zapytał, gdzie takie osoby trafiają, do MONAR, czy do szpitali
psychiatrycznych?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że tak.
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Radny Norbert Jęczalik zwrócił się z pytaniem do gości z Policji, czy na terenie gminy
spotykają notorycznie osoby, które po raz kolejny są pod wpływem lub odurzeni?
Mł.asp. Adam Dziuk Dzielnicowy, Komenda Powiatowej Policji w Myszkowie powiedział,
że spotyka się takie osoby. Pogotowie decyduje o tym, czy taką osobę przewieźć na kontrolne
badania psychiatryczne.
Radny Norbert Jęczalik zwrócił uwagę, że to jest mały problem dla młodzieży, która
chciałaby wyjść z tego lekkim krokiem. Nie ma profilaktyki dla nadużywających dopalaczy.
Mł.asp. Adam Dziuk Dzielnicowy, Komenda Powiatowej Policji w Myszkowie powiedział,
że Policja stawia na profilaktykę, rozmowy w szkołach z uczniami. Mamy Punkt przyjęć
pomoc ofiarom przestępstw na ul. 11 listopada. Tam tez każdy może pójść, ma swój problem,
nie tylko związany z przemocą w rodzinie, problem alkoholowy, problem rodzinny.
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że stricte terapia może być prowadzona w placówkach
NFZ. My takie placówki na terenie miasta mamy, jeżeli osoba tam trafi, to ma możliwość
podjęcia terapii. Nie ma natomiast instytucji jak zobowiązanie do podjęcia leczenia
odwykowego. Nawet jeżeli w przypadku alkoholu sąd orzekł, że jest ustalony nadzór
kuratora, który decyduje czy ta osoba zgłasza się na terapię, natomiast tutaj tego nadzoru nie
będzie. Ta osoba musi mieć wolę własną.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik stwierdziła, że na najbliższą sesję
Rady Miasta nie ma projektów uchwał, które powinna zaopiniować merytorycznie właściwa
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.
Do punktu 6.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy ktoś z radnych ma jakieś
uwagi.
Radna Zofia Jastrzębska udzieliła pośrednio odpowiedzi radnemu Norbertowi Jęczalikowi
odnośnie poprzedniej komisji, na której pytał o Oddział Urazowo – Ortopedyczny w Szpitalu
Powiatowym w Myszkowie, że tamte pieniądze które dali państwo Sobczykowi to jakby
zostały utopione, zmarnowane itd. W międzyczasie była na Społecznej Radzie ZOZ zadała
takie pytanie czy z góry było wiadomo, że to wszystko przepadnie. Okazało się, że mimo iż
i sponsorzy i dyrekcja zdawała sobie sprawę, że na długo nie starczy ten remont, to warunki
były wtedy tak katastrofalne, że trzeba było je poprawić, żeby ten oddział mógł przetrwać.
Radny Norbert Jęczalik zapytał, w którym roku to skrzydło było oddane?

8

Radna Zofia Jastrzębska powiedziała, że ten remont Oddziału Urazowo - Ortopedycznego był
wykonywany wcześniej niż remont skrzydła.
Radna Mirosława Picheta zwróciła uwagę, że Izba Przyjęć też była wtedy remontowana.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik odpowiedziała, że nie ma więcej niż
pięć lat.
Radna Zofia Jastrzębska powiedziała, że dałaby siedem lat. Tam był wcześniej, tam warunki
były tak straszne, że trzeba było w jakiś sposób to poprawić, żeby to funkcjonowało. Wtedy
nie było jeszcze uzgodnień co do dostosowania do nowych warunków sanitarnych. Liczyli się
z tym i uważali, że sponsor też się liczył.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik podziękowała gościom za przybycie
na posiedzenie komisji i za omówienie tematu.

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

Protokołowała

Przewodnicząca komisji

Magdalena Niewiadomska

Beata Jakubiec - Bartnik
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