PROTOKÓŁ Nr 7/11
z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
z dnia 26 września 2011r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 7 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
4. Pan Andrzej Hagno – kierownik Wydziału IM.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze 2011r.
4. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych (pozaoświatowych) w I półroczu
2011r. finansowanych z budżetu miasta.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził przewodniczący komisji pan Eligiusz Uchnast.
Powitał zebranych na posiedzeniu. Stwierdził prawomocność obrad. Przedstawił porządek
posiedzenia. Poprosił o przegłosowanie porządku posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 7
radnych. Przy 7 głosach za, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 7 głosach za protokół został przyjęty – jednogłośnie.
Do punktu 3.
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze
2011r.
Pan Burmistrz przedstawił ogólne informacje z wykonani budżetu za I półrocze.
Pani Teresa Bielak wyjaśniła, że z wykonania budżetu za I półrocze, burmistrz nie składa
sprawozdania a informację. Wyjaśniła, co wpływa na fakt, że wydatki w pierwszym półroczu
nie są wykonane. Podkreśliła, że budżet jest trudny, cały czas boryka się z trudnościami ale
optymistycznie uważa, że doprowadzi go do końca i nie będzie takiego zagrożenia, że
wydatki wymagalne przejdą na 2012r. W zakresie zwiększenia dochodów zostały one
zwiększone o 1,5 mln natomiast wydatki o ponad 3,2mln nie ma równowagi a być powinna.
Zostały wprowadzone wolne środki i pożyczki. Zwiększone dochody, plus wolne środki
i pożyczki dają tą kwotę wydatków 3 275 240,00 zł rozchody zostały na tym samym
poziomie, plan przychodów został zwiększony o w/w kwoty. W I półroczu wprowadzono
wolne środki w kwocie 500 000,00zł dla SANiKO i dla Starostwa 146 363,00 i dodatkowo
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dla Starostwa były zwiększone dochody uzyskane z refundacji wydatków poniesionych
w ramach projektu „Słoneczny Basen w Myszkowie” 353 637,00zł.; Pożyczka ponad 1mln.
dotyczyła PONE i Programu usuwania azbestu w wysokości 100 000,00 zł. Wykonanie
dochodów i wydatków bardzo szczegółowo zostało opisane w informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2011 w części opisowej /informacja stanowi załącznik do protokołu/.
Radny Ryszard Burski zapytał, czy w obliczu nadchodzącego kryzysu są przygotowywane
działania naprawcze zwłaszcza, jeśli chodzi o oświatę, która rzeczywiście stanowi ogromny
problem. Czy będą podejmowane działania racjonalizujące koszty w oświacie. Jego zdaniem
powinna się tym zając merytorycznie właściwa komisja. Temat jest trudny, ale trzeba
przynajmniej rozpocząć dyskusję. Jego zdaniem bierze się to stąd, że mamy stała kadrę
nauczycielską a prawie każdy z nich to nauczyciel dyplomowany, czyli najdroższy.
Należałoby dać szansę młodszym nauczycielom, bardziej kreatywnym a mimo to „tańszym”.
Pani Skarbnik oponowała, że wprawdzie nauczyciele młodsi mają niższe zarobki, ale gmina
jest obligowana dopłacać do tzw. średnich
Radny Ryszard Burski zwrócił uwagę na Dział 700 – przychody z gospodarki mieszkaniowej
opłata za użytkowanie wieczyste – wykonanie 96,34%. Czy to jest wykonanie roczne?
Poprosił o wyjaśnienie dochodów z tytułu czynszu w budynkach komunalnych
administrowanych przez MTBS gdyż zaległości 682 000,00zł przekraczają dochody
570 000,00; zestawienie w ujęciu dynamicznym jak się to kształtowało przez kilka lat - tu nie
ma wskaźnika.
Pani Teresa bielak odpowiedziała, że tak, jest to wykonanie roczne, gdyż rata jest do końca
marca. Jest to jednorazowa opłata - powinno być 100%.
Pan burmistrz wprawdzie nie dysponował na posiedzeniu komisji danymi dotyczącymi
dynamiki i porównań do zeszłego roku jednak jest faktem, że zadłużenie z tytułu
niepłaconych czynszów rośnie. Oczywiście gmina może dokonywać eksmisji, ale po pierwsze
nie ma gdzie, ponadto pozostaje pytanie, kto za nią zapłaci. Jeśli uzdrowimy sytuację
w czynszach to problem pojawi się gdzie indziej. Działania gminy są ukierunkowane raczej
w stronę rozkładania należności na raty. Nie mamy mieszkań socjalnych, a nie płacenie jest
bardzo złym nawykiem. Burmistrz przyznał, że rozpatrywał sytuację pod różnymi kątami, ale
jeszcze nie znalazł narzędzia jak ją rozwiązać, pomysłu jak tą tendencję odwrócić. Nie wolno
wyrzucić człowieka na bruk.
Radna Iwona Skotniczna zapytała czy osoby, które zalegają z zapłatą czynszu nie mogłyby
tego odpracować?
Pan Burmistrz odpowiedział, że były podejmowane takie próby przez spółdzielnie, jednak
osoby najczęściej nie płacące to osoby bez „fachu”, nie umiejące pracować. Próba ich
przeszkolenia, pilnowania, sprawowania nadzoru, egzekwowania wykonania pracy jest
częstokroć nieopłacalna.
Radny Eligiusz Uchnast spytał o budynek na ul. Królowej Jadwigi czy jest przystosowywany
na mieszkania socjalne? Wrócił do tematu poruszanego na marcowym posiedzeniu komisji Leśniczanki, w związku z kwotą 10 000,00zł przeznaczoną na pokrycie kosztów sporządzenia
lasu na tym terenie. Jakie to plany, czy są już wykonane, czy nadleśnictwo ma już pomysł?
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Wydatki na administrację-53% planu – czy istnieje niebezpieczeństwo, że zostaną
przekroczone?
Na stronie 46 informacji są wymienione kwoty na budowę kanalizacji I etap tam jest ponad
5 mln zł i zapis, że w/w kwoty nie odzwierciedlają faktycznego poziomu wydatków
ustalonego na podstawie ceny oferty złożonej przez wykonawcę. Czy jest realna szansa, że ta
kwota mogłaby być niższa niż 5mln zł?
Na stronie 27 jest mowa o stronie internetowej retro – Myszków – roczne koszty obsługi
strony wynoszą 369,00 zł - na której z jego punktu widzenia są bardzo istotne informacje
o historii miasta Myszkowa, a nie rozpowszechnione wśród mieszkańców miasta.
Wnioskował do wydziału Promocji o zamieszczenie na telebimie, który jest przed Urzędem
informacji o tej stronie. Zna mieszkańców, którzy chcą wnieść coś na tą stronę.
Pan burmistrz odpowiedział, że budynek na Królowej Jadwigi jest wystawiony na sprzedaż,
jest on w takim stanie, że trzeba by włożyć masę pieniędzy, Kolejny na ul. Spacerowej
wprawdzie trzeba by wstępnie przeznaczyć kwotę 100 000,00zł żeby przystosować ten lokal
do potrzeb ok. 3 rodzin. Jednak późniejszy nadzór, wykonanie całej instalacji, ogrzewanie
tego domu wszystkie za i przeciw przemawiają za sprzedażą. Póki, co oferent się wycofał,
jednak trzeba szukać nabywcy.
W sprawie terenu obok Leśniczanki przyznał, że bierze pod uwagę zrezygnowanie
z dzierżawy, powstrzymuje go jednak fakt, że na części tego terenu funkcjonuje
stowarzyszenie zielonoświątkowców, którzy robią „dobrą robotę”. Wystąpili do Urzędu
Miasta, że chcieliby zagospodarować jeszcze większą część. Wysłaliśmy pismo do
właściciela tych terenów, czyli Lasów Państwowych, odpowiedzi jak do tej pory nie ma.
Przeznaczamy na ten cel oprócz dzierżawy inne środki, na wymianę żarówek czy
zamurowanie budynku - toalety. Przypomniał radnym, że pomysł na organizacje przestrzeni
publicznej nadal jest taki, by dzięki również środkom unijnym zagospodarować teren przy
basenie na Pohulance. W przypadku, gdy dojdzie do realizacji tych zamierzeń gminy nie
będzie stać na drugą przestrzeń publiczną i zrezygnujemy z dzierżawy.
W kwestii kanalizacji pan burmistrz poinformował, że zarówno I jak i II etap jest o wiele
tańszy. Oba etapy miały być na poziomie 9mln zł przetargi wykazały, że łącznie jest
potrzebne około 6 - 6,5 mln zł natomiast z punktu dofinansowania tej kwoty straciliśmy na
I etapie na rzecz błędu kilkanaście procent dofinansowania.
Pani Skarbnik zapewniła, że wydatki nie mogą być i nie będą przekroczone, byłoby to
naruszenie dyscypliny finansowej. Przekroczenie 50% w administracji jest efektem
wypłacenia w marcu „trzynastek”, w załączniku nr 2 znajduje się szczegółowe wykonanie.
Przewodniczący komisji zamknął dyskusję.
Odbyło się głosowanie nad zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Myszkowa za I półrocze 2011r. W głosowaniu brało udział 8 radnych przy 8 głosach za
sprawozdanie zaopiniowano pozytywnie - jednogłośnie.
Do punktu 4.
Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych (pozaoświatowych) w I półroczu
2011r. finansowanych z budżetu miasta.
Przewodniczący komisji zapytał o wnioski, uwagi. Członkowie komisji nie mieli pytań.
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Przewodniczący komisji zapytał pana burmistrza o kontakty z ZDW czy coś się zmieniło,
problem ul. Wolności, Krasickiego czy są posunięcia do przodu?
Pan burmistrz odpowiedział, że w kontaktach z ZDW nic się nie zmieniło, nadal walczymy
z umową na opracowanie projektu przebudowy Al. Wolności a trwa to już ładnych parę lat.
Jeśli nie wykonamy tej ulicy to nie zepniemy kanalizacji, która aktualnie jest wykonywana na
osiedlu Dywizjonów 303, Lotniczej itd.; jak i częściowo już wykonanej na ul. Leśnej. Jest to
bardzo ważne i prędzej czy później musimy to przeforsować, bo jeśli ruszy budowa
obwodnicy dla Myszkowa wówczas ZDW zrezygnuje z tej drogi, jako wojewódzkiej
i będziemy musieli zapłacić za nią sami. A tak wykonywane jest to w ramach porozumienia
i jesteśmy na dobrej drodze do urzeczywistnienia tego projektu.
Przewodniczący komisji zamknął pkt. 4.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2011-2023.
Odbyło się głosowanie w celu zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 7
radnych. Przy 7 głosach za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
2/Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
Odbyło się głosowanie w celu zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 7
radnych. Przy 7 głosach za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
3/Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków własności
niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków.
Odbyło się głosowanie w celu zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 8
radnych. Przy 8 głosach za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
4/Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Myszkowa.
Radny Adam Zaczkowski zapytał o punkt dotyczący reklam, ponieważ dostał informację od
komendanta Straży Miejskiej, że opłata w tym punkcie zostanie zmniejszona. Zgodnie
z uchwałą z 2004r. opłata jest pobierana za 1m² powierzchni reklamy – jako reklamę
traktujemy również plakaty wyborcze przy czym plakaty te są niejednokrotnie mniejsze niż
1m² a uchwala nie przewiduje zmniejszenia opłaty proporcjonalnie do faktycznie zajętej
powierzchni. Uzasadniał, że nie ma na myśli wysokości stawki, ale sposób obliczania
powierzchni zajętej w pasie drogowym. Czy bierzemy pod uwagę sztukę reklamy czy fakt, iż
pas drogowy liczy się na długości całej ulicy uzasadniał, że jest to istotne przy rozliczaniu.
Określenie za sztukę, bez względu na powierzchnię do 1 m jako 1m jest jego zdaniem
kontrowersyjne. Zapytał czy termin sztuki się pojawia w ustawie.
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Pan burmistrz odpowiedział, że projekt uchwały był przygotowany, ponieważ uznał za
właściwe dostosowanie opłat za zajęcie pasa drogowego przez kawiarenki przydrożne, tzw.
stoliki z parasolami. Projekt należało wnieść pod obrady komisji i sesji w październiku tak,
aby można było nowe prawo miejscowe stosować od stycznia. Akurat zbiegło się to z
kampanią wyborczą, choć nie było to zamierzone. Z przepisów wynika 1m i fakt, że jeśli
reklama ma mniej niż 1 m to zaokrąglamy do 1 m. Trzeba dla każdej drogi oddzielnie wydać
decyzję o zajęciu pasa drogowego. Przedstawił jak do tematu podeszła Częstochowa i jakie
inne propozycje przygotował wydział IM. Poprosił radnych o składanie propozycji,
ewentualne sugestie. Poinformował, że gmina maksymalnie zarabia na tych reklamach 3-4tys.
jeszcze można przedstawić inne propozycje, przełożyć projekt na kolejnych komisjach do
omówienia i przyjąć na sesji końcem października.
Pan Andrzej Hagno poinformował, że intencją ustawodawcy była ilość m². Jeśli ilość jest
mniejsza zajmuje się konkretne stanowisko i liczy do 1 m². Jest to niekorzystna sytuacja dla
wnioskodawcy, ale tak to wygląda zgodnie z ustawą. Z zapisów ustawy o drogach
publicznych wynika, że powierzchnie do 1m² są traktowane tak jakby zajmowały 1m²
Przewodniczący zapytał o wnioski, uwagi do projektu.
Uwag nie było.
Burmistrz stwierdził, że jeśli radni ze względu na uciążliwość liczenia, potrzebę obniżenia np.
do 1 zł. ze względu na lepszą ściągalność uznają, że należy wnieść pod obrady sesji projekt
innej treści, to wydział jest przygotowany i tylko w tej części rozbija 2 zł na trzy kategorie
0,50zł; 1,00zł; 2,00zł. Burmistrz opisał jak wygląda wniosek o zajęcie pasa drogowego.
Radny Adam Zaczkowski stwierdził, że pozostawienie stawki wyższej jest uzasadnione,
jednak należy zadbać o weryfikację wszystkich wnioskodawców pod kątem uiszczania opłat
i zobowiązać Burmistrza do zwiększenia skuteczności ściągalności.
Radny Artur Wrona również był za pozostawieniem wyższej stawki.
Radny Ryszard Burski również był za pozostawieniem dotychczasowych stawek a zmianą
systemu windykacji.
Odbyło się głosowanie w celu zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 7
radnych. Przy 6 głosach za, 1 wstrzymującym się projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie.
5/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/352/10 Rady
Miasta w Myszkowie w sprawie „Przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Odbyło się głosowanie w celu zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 8
radnych. Przy 8 głosach za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
6/Projekt uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia udziału w nieruchomości na
rzecz współwłaścicieli nieruchomości.
Odbyło się głosowanie w celu zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 8
radnych. Przy 8 głosach za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
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7/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/11 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
albo zarządzającym jest Gmina Myszków.
Odbyło się głosowanie w celu zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 8
radnych. Przy 8 głosach za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
8/ Projekt uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych na rzecz Skarbu Państwa.
Odbyło się głosowanie w celu zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 8
radnych. Przy 8 głosach za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
9/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
Na wniosek Burmistrza będzie wprowadzany do porządku najbliższej sesji RM ww. projekt
uchwały. Pan Burmistrz poinformował, że jeszcze czeka na rozwiązanie kwestii prawnych,
które umożliwią sformułowanie ostatecznego kształtu uchwały. Wystąpienie z projektem jest
konieczne, ponieważ MTBS zwrócił się z wnioskiem, jednocześnie informacją, iż
utrzymywanie etatu inkasenta jest dla niego nieopłacalne. Jest to obowiązek gminy, więc
należy rozwiązać ten problem. Poinformował, że niektóre stawki gmina jak dotychczas miała
ustalone na poziomie najwyższym w kraju a mimo wszystko dochody z tego tytułu były w
„opłakanym stanie”. Nie chce dociekać jak wyglądał pobór, gdyż nie chce rzucać oskarżeń, iż
nie była respektowana uchwała RM. Jednak porównując dochody roku ubiegłego i do sierpnia
br. to wyraźnie widać, że w ostatnim czasie zebrano wyraźnie więcej. Dotychczasowa
realizacja uchwały była słaba i należy ją poprawić. Nowy projekt urealnia stawki, a przede
wszystkim likwiduje tą bardo wysoką „od odpustów”. Proponuje się 7,00 zł za 1m² - było
13,00zł. Burmistrz poruszył kwestie wyznaczania miejsc do handlu.
Przewodniczący komisji Eligiusz Uchnast poinformował jaka jest stawka w innych
miastach/gminach Zawiercie 3,50 zł; Koziegłowy 0,90zł na targowisku, niecałe 3,00zł poza
targowiskiem, Poraj – 3,60zł, a np. Poznań – 2,40zł za 1m²
Radni Artur Wrona i Adam Zaczkowski wypowiedział się w temacie kar za nierespektowanie
przepisów uchwały.
Odbyło się głosowanie w celu zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 8
radnych. Przy 8 głosach za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Do punktu 6.
Sprawy różne
Przewodniczący komisji Eligiusz Uchnast przedstawił pytanie mieszkańców dotyczące umów
na wywóz nieczystości. Od nowego roku ma obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu
porządku i czystości w gminie w związku z powyższym czy mieszkańcy mają aneksować te
umowy, czy rezygnować z podpisywania nowych?
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Zapytał również czy w projekcie budżetu na 2012 planuje się przeznaczyć dodatkowe
pieniążki na doświetlenie miasta, a konkretnie ulicy Szpitlanej.
Pan Burmistrz odpowiedział, że nie. Wprawdzie ustawa o czystości i porządku w gminie
wchodzi w życie w 2012r. ale daje jeszcze rok na przygotowanie się do nowego systemu.
Wspomniał o konieczności utworzenia regionalnej instalacji, organizowania przetargu na całe
miasto.
W kwestii dodatkowego oświetlenia pan Burmistrz poinformował, że budżet jest
w przygotowaniu, nie ukrywał również, że będzie przeprowadzał rozmowy z każdym
wnioskodawcą, by ci wyrazili zgodę na ograniczenie czy odroczenie realizacji wniosku.
Wspomniał o wynikającej z realizacji budżetu „zasadzie siódemki”.7 inwestycji zostało
zrealizowanych, 7 jest w toku, planujemy 10, ale tylko 7 z nich będzie przygotowywanych do
realizacji. Wynika z tego, że czas już zakończyć fikcję pisania w budżecie na przyszły rok 22
nowych zadań inwestycyjnych. Uzasadniał, że głosując za ich przyjęciem nikt nie wierzy
w ich realizację. Zależy mu na realizmie.
Do Urzędu Miasta wpłynęło pismo pana Mieczysława Łągiewki ………………, dotyczące
wprowadzenia zakazu poruszania się samochodów ciężarowych powyżej 5 dmc na ul. Waryńskiego (przewodniczący komisji odczytał pismo, stanowi ono załącznik do protokołu).
Pan Burmistrz ustosunkował się do wniosku zawartego w piśmie mówiąc, że z tego wynika,
że ludzie nie chcą by były jakiekolwiek zakłady pracy w Myszkowie. Skoro, zatem mają nie
jeździć Waryńskiego, Jedwabną, Stawową to którędy mogą jeździć? Jak mają dotrzeć do zakładu pracy?
Radny Ryszard Burski wyjaśniał, że wszyscy zdają sobie sprawę, że do zakładów pracy trzeba dojechać, ludziom na pewno chodzi o to by przy okazji dojazdu przestrzegano elementarnych zasady. Jeśli jest ograniczenie do 30 km/h a tir jedzie 100 km/h?
Wobec powyższego Burmistrz zaproponował zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie
kwotę na zakup fotoradaru. Poinformował, że planuje zakup dwóch progów zwalniających na
ul. Jedwabnej, dwa progi na ul. Szpitalnej, jeden na Leśnej plus tzw. szykany na ul. Jaworznickiej przy szkole.
Radny Ryszard Burski przypomniał, że o mobilny fororadar wnioskuje już od dwóch kadencji
i temat należy reaktywować. Wnioskował o zainstalowanie progów zwalniających również
na ul. Gruchla i Koronacyjnej.
Radna Mirosława Picheta zadała pytania odnośnie przepustowości wody przy ul. Granicznej
oraz oznakowania ulic.
Pan Andrzej Hagno odpowiedział, że 3 października spodziewa się już ofert na remonty
cząstkowe dróg i nastąpią przygotowania do drobniejszych remontów.
W kwestii oznakowania poinformował, że są pieniądze i prace te będą wykonane.
Radna Iwona Skotniczna zapytała etap realizacji o planowanej drogi przy torach kolejowych
na odcinku od przejazdu w Nowej Wsi w kierunku Myszkowa. Zgłosiła problem dziur na
ul. Ceramicznej.
Kierownik Andrzej Hagno odpowiedział, że mimo, iż droga pojawiła się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, to nie ma jej w WPF. Realizacja nie nastąpi prędko,
potrzebne są ogromne pieniądze.
Pan Burmistrz przedstawił prezentacje multimedialną (informacja stanowi załącznik do
protokołu).
Materiał wg słów pana Burmistrza miał za zadanie pokazanie radnym, że gmina jest
w szczególnie trudnej sytuacji finansowej i fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w ich
rozmowach radnych z mieszkańcami Myszkowa. Nie należy rozbudzać nadziei, składać
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niczym niepokrytych obietnic, odsyłać do Burmistrza, jako do remedium na wszystkie
problemy.
Zapanowano spotkanie radnych Rady Miasta z radnymi Rady Powiatu w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego nieruchomości położonej w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 70, stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego, zabudowanej budynkiem internatu żeńskiego przy
ZS nr 2 w Myszkowie oraz w sprawie obniżenia renty planistycznej.
Radny Ryszard Burski poprosił o przygotowanie informacji dotyczącej zaległości czynszowych, jak się przedstawia ta kwestia w ujęciu dynamicznym.
Przewodniczący komisji odczytał przygotowane przez niego pismo radnych RM do ZDW
w Katowicach. Radni Komisji Rozwoju Miasta Małych i Średnich Przedsiębiorstw złożyli na
nim swoje podpisy. ( Pismo stanowi załącznik do protokołu).
Wiceprzewodnicząca odczytała pismo Zenona Adama Kudrysia ( Pismo stanowi załącznik do
protokołu).
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka-Psyk

Eligiusz Uchnast
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