PROTOKÓŁ Nr 7/11
z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu
z dnia 22 czerwca 2011r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 10 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pani Iwona Franelak – Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
4. Pan Edmund Konieczniak – Prezes spółki MTBS.
5. Pan Zdzisław Zgrzelak – Członek zarządu MKS.
6. Pan Tadeusz Bartnik - Wiceprezes MKS.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Analiza wyniku finansowego za 2010r. spółki MTBS.
4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Myszkowa za 2010r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta.
Powitała zebranych na posiedzeniu. Stwierdziła prawomocność obrad. Przedstawiła porządek
posiedzenia, poprosiła o jego przyjęcie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
10 radnych. Przy 10 głosach za, porządek obrad został przyjęty.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 10 głosach za, protokół został przyjęty –jednogłośnie.
Do punktu 3.
Analiza wyniku finansowego za 2010r. spółki MTBS.
Prezes przedstawił opinie i raport z badania sprawozdania finansowego za 2010r. ( materiał
stanowi załącznik do protokołu).
Przewodnicząca komisji spytała, na jakim etapie jest realizacja galerii „Oczko”, czy realizacja
przebiega zgodnie z planem?
Pan Edmund Konieczniak odpowiedział, że tak., wszystko przebiega prawidłowo, zgodnie
z planem. Jednoznacznie dotrzyma terminu sierpniowego i odda pierwszą część hali.
Handlowcy będą się mogli przenieść do części handlowej w sierpniu. Oddanie drugiej część,
przewidywane na 27 listopada br. nieco się przedłuży i uruchomienie nastąpi przed świętami.
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Radny Sławomir Zalega zwrócił uwagę prezesowi na nieścisłości pomiędzy raportem
a informacją uzupełniającą dotyczącą umorzeń należności z tytułu czynszów. Ponadto
w informacji dodatkowej do bilansu za 2010r. kwoty przychodów wyłączonych z podstaw
opodatkowania nie odpowiadają samym przychodom.
Pisemne wyjaśnienie w/w nieścisłości stanowi załącznik protokołu.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, kto odpowiada za remonty na drogach wewnętrznych,
chodnikach przy ul. Skłodowskiej. Czy są plany, założenia remontu tych dróg? Jak wygląda
polityka MTBS, jeśli chodzi o ściągalność czynszów czy są podpisywane ugody
z mieszkańcami?
Pan Edmund Konieczniak wyjaśnił, że bloki na ul. Skłodowskiej nie są w zarządzie MTBS,
a wspólnot, ponieważ zostały sprzedane po obrysie drogi wewnętrzne, chodniki należą do
gminy i ona jest odpowiedzialna za ich remont. Stan dróg osiedlowych, chodników jest
katastrofalny. Lepsza jest sytuacja na ul. Leśnej i Spółdzielczej tam bloki zostały sprzedane
wraz z terenami i kwestia zagospodarowania terenów leży po stronie wspólnot
mieszkaniowych. Uporządkowanie chodników na Skłodowskiej, wolności 27 to kwestia
około 500 000,00 zł.
Kierowane do komornika wyroki najczęściej kończą się bezskuteczną egzekucją lub też np.
komornik ściąga po 15,00 zł z zadłużenia 15 000,00 zł. W obecnej chwili jest 38 wniosków
o eksmisję, 4 zrealizowane, kolejnych 30 jest w sądzie. Problem polega na tym, że nie ma
gdzie tych ludzi wyeksmitować. Gmina nie ma zasobów. Kwestia ugód – nie ma już takiej
instytucji jak ugoda, ustawodawca takiej formy nie przewiduje, wszelkie sprawy rozłożenia
należności na raty kierowane są do Urzędu Miasta. Natomiast on może podpisać ugodę na
spłatę mediów.
Pani Iwona Franelak poinformowała, że środki na remonty bieżące dróg praktycznie w całości
zostały wykorzystane, teraz przymierzamy się do remontów dróg gruntowych. Przy takim
stanie finansów bardzo ciężko będzie coś zrobić. W miarę posiadanych środków
prawdopodobnie będziemy takie remonty planować. Jednak, ponieważ jest to wydatek
bieżący nie ma obowiązku ujmowania go w wieloletnich planach. Takie remonty są
planowane przy projekcie budżetu.
Radny Adam Zaczkowski zaproponował przekazanie terenów wokół bloków wspólnotom,
skoro one sobie radzą z zagospodarowaniem terenu i przeprowadzają remonty.
Pani Iwona Franelak poinformowała, że przekazanie wiąże się z kosztami, setki tysiące zł.
przy wymianie aktów notarialnych, jeśli od gminy wyszłaby inicjatywa, koszty też gmina
musiałaby prawdopodobnie ponieść; ponadto nie wiadomo, jakie jest zainteresowanie
mieszkańców wspólnot tym tematem, była okazja przy sprzedaży mieszkań. Natomiast teraz
oni również mają świadomość, że jest to problem, który trzeba wziąć na głowę.
Radny Eligiusz Uchnast stwierdził, że aby zagospodarować teren przy ul. Wolności 27
i Skłodowskiej trzeba stworzyć koncepcję zagospodarowania tych terenu. Zapytał pan
Edmunda czy mógłby, jaki mógłby być jej koszt i jak długo taka koncepcja byłaby ważna?
Pan Edmund Konieczniak odpowiedział, że koncepcja nie jest dokumentacja i nie traci na
ważności, jego zdaniem mogłaby kosztować ok. kilka tysięcy zł.
Przewodnicząca komisji zakończyła dyskusję.
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Do punktu 4.
Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Myszkowa za 2010r.
Przewodnicząca komisji stwierdziła, że każdy radny otrzymał opinię komisji rewizyjnej, która
po rozpatrzeniu całokształtu spraw związanych z zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Myszkowa za 2010r., sprawozdania finansowego oraz informacji o mieniu
komunalnym wydała pozytywną opinię. Opinia RIO również jest pozytywna, przedmiotowa
uchwała do wglądu BR.
Pani Skarbnik omówiła sprawozdanie finansowe, informację o mieniu komunalnym.
Radny Zalega poprosił o wyjaśnienie terminów: „Skumulowany wynik budżetu jest
skumulowanym deficytem budżetu”, do rachunku wyniku 46,53 mamy rachunek zysków
i strat czy są w nim wyeksponowane nakłady na oczyszczalnię.
Nie, one są amortyzowane, w jednostkach terytorialnych wprowadzona jest amortyzacja, jest
ona identyczna jak umorzenie. Wpływa na koszty, w rachunku zysków i strat koszty są
zwiększone o amortyzację. Wszystkie nakłady, które zostały przez gminę poniesione do roku
2006 na modernizację oczyszczalni ścieków są tutaj ujęte. Wartość początkowa w 2006
stanowiła kwotę 18 183 900,00 zł była datowana sprzedaż do 2010r. na wartość środków
trwałych sprzedanych wodociągom wynikała z ceny rynkowej. Na dzień dzisiejszy wartość
księgowa netto po umorzeniu stanowi 14 073 000,00. Są czynione przymiarki do przekazania
nakładów etapami w formie wierzytelności. Zostało sprzedane wyposażenie laboratorium.
Wartość rynkowa w 2006 r. 700 000,00 zł w momencie sprzedaży 400 000,00 zł.
Z Czy gmina będzie robiła operat wyceny? Czy tylko cesja wchodzi w grę, czy gmina nie
zastanawia się nad innymi możliwościami? Czy nie jest możliwe by ZWiK część spłacić
w gotówce? Skoro MTBS potrafi spłacać 1mln zł rocznie kredytu, przy sprzedaży 5,1 mln
sprzedaży; ZWiK mają 6,3mln zł sprzedaży rocznie i nie poradziłyby sobie ze spłatą 1mln.
zł? Jeżeli nie teraz to kiedy? Odkładamy już te kwestię 5 lat czekając aż majątek się
zdekapitalizuje. A są konieczne inne nakłady, należy inny sektor gospodarki komunalnej
dokapitalizować a mianowicie SANiKO. Trzeba będzie się przymierzyć do przetargu, trzeba
przygotować odpowiednią infrastrukturę, żeby przygotować się do prowadzenia gospodarki
odpadami a nie wywozić je na wysypisko. Jeśli nie zostaną wprowadzone żadne elementy
racjonalnej polityki gospodarki odpadami dojdzie do tego, że pojemnik na odpady będzie
kosztował 100 - 120,00 zł. Natomiast częściowa przynajmniej spłata pozwoliłaby utworzyć
fundusz i mieli w gminie pieniądze by dokapitalizować inny sektor gospodarki komunalnej.
Nie będzie jednego operatu, nie byłoby to celowe gdyż wierzytelności nie zostaną przekazane
jednorazowo. Operaty będą robione co rok. W tej chwili jest uaktualniany operat z 2010r. na
ujęcie wody na ul. Wyszyńskiego. Na wszystkie nakłady, które były poczynione przez gminę
Myszków na modernizację na oczyszczalnię ścieków.
Przewodnicząca komisji zamknęła dyskusje poprosiła o zaopiniowanie sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu.
Odbyło się głosowanie, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych przy 10 głosach za,
sprawozdania zaopiniowano pozytywnie.

3

Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2010 rok.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 10, radnych przy 10 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
2/Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 10, radnych przy 10 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
3/Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011r.
Poruszona została kwestia bezpieczeństwa pokrycia kolejnych wydatków z budżetu - wolne
środki pisane palcem na wodzie - radny Adam Zaczkowski zapytał, co w sytuacji, jeśli się
okaże, że wolnych środków nie będzie. Jaki jest plan awaryjny? Zagrożenia są duże, bo nie
jest również pewne, że słoneczny basen zostanie pozytywnie rozliczony i przekazana I transza
pozostanie w budżecie. W przypadku braku osiągnięcia efektu ekologicznego trzeba będzie je
zwrócić. Czy trzeba będzie „ciąć” inwestycje? A jeśli tak, to jakie?
Zauważył, że w przypadku zgłaszania jakichkolwiek wniosków o przeznaczenie dodatkowych
środków na jakiś cel burmistrz wymaga wskazania źródła finansowania, wskazania, komu
i jaka kwotę ma zabrać. Pojawiła się sytuacja, kiedy znajdują się środki tytułem prognoz
zwiększenia przychodów do budżetu. Wyraźnie zaznacza się niekonsekwencja w działaniu.
Pojawił się wniosek na pomoc dla SP ZOZ i środki znajdują się, nikomu nie trzeba zabierać.
500 000,00 zł pojawiło się znikąd. Dlaczego taka kwota? Burmistrz jeszcze wczoraj mówił
o kwocie 300 000,00 zł. Jaka jest sytuacja SP ZOZ, że potrzebuje pomocy? Aby wprowadzić
500 000,00zł dla SANiKO odbyło się kilka posiedzeń komisji. Nie wie skąd się taki wniosek.
Nie chce być źle odebrany, nie jest przeciwny, ale docierają do niego niepokojące informacje
z ZOZ-u na temat sytuacji finansowej. Z doniesień prasowych i nie tylko wiemy
o kontrowersyjnej sprawie ciągle powtarzających się nagród dla szefa SO ZOZ, skoro
sytuacja finansowa jest słaba to, dlaczego mają one miejsce? Podkreślił, że nie jest
przeciwnikiem, ale przed podjęciem decyzji chciałby zobaczyć materiał, który pozwoli mu
upewnić się że pieniądze te słusznie są wydawane. By mógł udzielić jasnej konkretnej
odpowiedzi mieszkańcom, na co te pieniądze zostaną przeznaczone i dlaczego w takiej
kwocie.
Pani Teresa Bielak odpowiedziała, że „plan awaryjny” to 1,5 mln zł z Kochanowskiego. Nie
ma takiej możliwości, żeby „ciąć” z inwestycji, ponieważ one są finansowane z kredytu.
Dofinansowanie dla ZOZ czy SANiKO nie mogłoby być z kredytu. Nie ma takiej możliwości.
Po przeanalizowaniu dochodów na teraz wydaje się jej że największe pozycje w dochodach
własnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną zrealizowane.
W porównaniu do 2010 wpływy są większe. Udział w podatku dochodowym od osób
prawnych szacunkowo wykonanie na dzień dzisiejszy jest znaczne. Podatek od nieruchomości
przy os.fiz. wykonanie jest dobre, trochę gorzej jest przy os. pr.
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Pieniędzy jest mało, jednak decyzja o przekazaniu środków na szpital i SANiKO nie była
łatwa. Liczymy na to że środki, które wpłyną ze słonecznego basenu nie będą podlegały
zwrotowi.
Pani skarbnik wytłumaczyła jak „funkcjonują” wolne środki w budżecie.
Przewodnicząca komisji wyjaśniła, że dyskusja na temat pomocy SP ZOZ Myszków miała
miejsce na posiedzeniach komisji zdrowia, w skład, której wchodzą przedstawiciele klubu
SLD. Na posiedzeniach tejże komisji również składane były wnioski, pierwszy ze stycznia br.
o zabezpieczenie w miesiącu kwietniu 2011r. w budżecie miasta Myszkowa na 2011 środków
na pomoc finansową dla SP ZOZ Myszków z uzyskanych wolnych środków lub
ponadplanowych dochodów. Jest to kontynuacja pomocy, jaką gmina udziela szpitalowi od
lat. Jest to wspólna inicjatywa, wspólna inwestycja, którą trzeba skończyć. Na wczorajszym
posiedzeniu komisji zdrowia byli obecni pan dyrektor szpitala i jego zastępca ds. lecznictwa
odpowiadali na wszystkie pytania radnych, informowali jak przebiega inwestycja.
Pani wiceburmistrz potwierdziła, że od dłuższego czasu toczyły się rozmowy na temat
przekazania środków dla SP ZOZ na dokończenie tej inwestycji. Kwota wciąż była
dyskutowana. Myszków jest największą gminą w powiecie i ostatecznie podjęto decyzję że
zostanie przekazana kwota 500 000,00 zł z zapisem, że po raz ostatni udzielamy takiego
wsparcia. Nie ukrywała, iż udzielając pomocy Starostwu, gmina liczy, że uda się zamknąć
rozmowy w sprawie przejęcia internatów. To jest niejako transakcja wiązana. Dla gminy
bardzo istotne jest przynajmniej częściowe rozwiązanie problemu mieszkaniowego. Ważne
jest również by inwestycja prowadzona przez starostwo została dokończona i żeby zaczęto
osiągać z tego tytułu dochody.
Radny Eugeniusz Bugaj był zdania, że zaproponowana kwota 500 000,00zł jest optymalna i
adekwatna do potrzeb. Biorąc pod uwagę fakt, że inwestycja w niedługim czasie zostanie
zakończona i zwróci się mieszkańcom Myszkowa, którzy stanowią 50% pacjentów
korzystających z usług szpitala. W związku z wątpliwościami radnych zaproponował
zaproszenie dyrektora SP ZOZ na najbliższą sesję.
Zwrócił uwagę na fakt przeznaczenia 500 000,00 zł dla SANiKO, mimo nie przedstawienia
przez prezesa spółki konkretnych planów jej ratowania, uznał za mierne wypociny, nie ma
konkretnych informacji przedstawiony przez prezesa materiał. Stwierdził, że z przekazanych
środków zostaną spłacone wierzytelności. Od prezesa chciałby usłyszeć jak będzie ratował
spółkę, jaki będzie efekt z przekazanych środków. Jego obawy budzi fakt, na co zostaną
przeznaczone środki, od prezesa chciałby usłyszeć jak będzie ratował firmę.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy na komisji Zdrowia została przedstawiona informacja na
temat wielkości nakładów inwestycyjnych, które są przez samą placówkę przeznaczane
z własnych środków na inwestycje.
Przewodnicząca komisji odpowiedziała, że na komisji była przedstawiona informacja na
temat postępu prac przy modernizacji szpitala, dyrektor był do dyspozycji radnych.
Pani Iwona Franelak poinformowała, że celem złożenia przed komisją materiału przez
prezesa było poinformowanie radnych, że w przypadku braku dokapitalizowania, w lipcu
upadłość spółki stanie się faktem. Nie zostały w nim przedstawione konkretne dane liczbowe
z uwagi na będący w perspektywie przetarg. Jeśli nie dofinansujemy spółki to ona nie ma co
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planować, trzeba mieć się od czego odbić. To nie jest przeznaczenie środków na wydatki
bieżące, jest to wydatek majątkowy z punktu widzenia gminy.
Chciałaby zobaczyć dokument na podstawie, którego można widzieć świetlaną przyszłość
spółki, ale tak naprawdę nie wiadomo czy ta spółka w ogóle przetrwa.
Radny Dariusz Muszczak zaznaczył, że jest to już 4 z kolei komisja, na której dyskutowana
jest sprawa pomocy SANiKO. Na ostatniej Burmistrz zapewnił, że zobliguje prezesa do
przygotowania takiego biznes planu. Jego zdaniem w żaden sposób nie można porównać tego,
co zostało zaprezentowane do biznesplanu czy wizji rozwoju spółki. W dalszym ciągu ma
szczere wątpliwości czy spółka pod przewodnictwem aktualnego prezesa będzie
funkcjonować.
Pan Adam Zaczkowiski stwierdził, że nie może dojść do porozumienia, radni chcą ratować
spółkę, chcą przeznaczyć na ten cel środki, ale jednocześnie chcą mieć zapewnienie, że jeśli
teraz wyciągną ją z przysłowiowego dołka to ona później samodzielnie będzie funkcjonowała
na rynku. O takie zapewnienie proszą od dwóch miesięcy i nie mogą takiego otrzymać. Nic
nie stoi na przeszkodzie by z materiału, którego nie chce burmistrz upubliczniać, by nie
wydostały się dane mające znaczenie przed zbliżającym się przetargiem wyłączyć rozdział
komunikacja miejska i pokazać wszystkie pozostałe działy jak one się mają rozwijać,
wyglądać za rok, 10 lat. Jak spółka ma się zmieniać strategicznie, żeby funkcjonować na
rynku. Pan Burmistrz zobowiązał się, że zobliguje prezesa do przedstawienia takiego
dokumentu. Nie chce dyskutować na temat 500 000,00 zł a na temat przyszłości firmy.
Kwestia przekazania kwoty ponad dziewięciuset tysięcy to tylko formalność. Natomiast, jeśli
chodzi o projektowanie przyszłości, skoro pani skarbnik potrafi skonstruować budżet oparty o
niepewne założenia, to co stoi na przeszkodzie by w ten sam sposób zbudować strategię
SANiKO. Oczekiwałby od pana prezesa takiego materiału a nie porównania dotacji na
komunikacje miejską w takich miastach jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź. Czemu to
ma służyć? Ponownie wnioskował o zobowiązanie prezesa do opracowania konkretnej
koncepcji. Budowanie strategii dla SANiKO nie musi być procesem jednoosobowym, ale ktoś
ten proces musi prowadzić, zainicjować, koordynować. Burmistrz, jako właściciel i jego
służby. My również, jako radni możemy wziąć udział w budowaniu takiego dokumentu – nie
widzi przeszkód.
Radny Sławomir Zalega oznajmił, że komisja dostała takie materiały, o jakie wnioskowała.
Nie miał wątpliwości, że to jest to co na dzień dzisiejszy prezes może przygotować. Potrzeba
dwóch stron właściciela i prezesa by wspólną koncepcje funkcjonowania spółki wypracować.
To nie jest tak, że sam pan prezes napisze. Jest napisane, że to, co przekażemy jest na
pokrycie straty z lat ubiegłych, w tym roku też będzie strata, więc nie wie czy płynność
będzie do odzyskania.
Zwrócił się z do pani Burmistrz z apelem by gmina, jako właściciel przyłożyła się do
opracowania tej koncepcji, to jest sprawa o wiele szersza, nie tylko planów SANiKO. Czekają
spółkę wyzwania, ewentualne inwestycje dotyczące gospodarki odpadami, bo to się ściśle z
tym wiąże. Chciałby by było to realne, by spółka miała szansę zmierzyć się z wyzwaniami,
które będą ją czekały. O tym się mówi już we wszystkich gminach, u nas spłycamy sprawę do
SANiKO, komunikacji, taboru. To chodzi o wspólny racjonalny program, gmina będzie
właścicielem odpadów a jest właścicielem spółki trzeba zadbać o to by gospodarka odpadami
funkcjonowała w gminie.
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Komisja sformułowała wniosek:
Komisja wnioskuje o przygotowanie do końca sierpnia 2011r. przez prezesa SANiKO
spółka z o.o. Biznes planu i strategii rozwoju spółki.
Odbyło się głosowanie, w głosowaniu uczestniczyło 10 radnych przy 10 głosach za, komisja
przyjęła wniosek jednogłośnie.
Przewodnicząca komisji poprosiła o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 10, radnych przy 8 głosach za,
2 wstrzymujących się, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
4/Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2011-2023.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 10, radnych przy 8 głosach za,
2 wstrzymujących się, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
5/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta
Myszkowa na 2011r. Powiatowi Myszkowskiemu na dofinansowanie kosztów
czyszczenia separatorów.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 10, radnych przy 10 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
6/ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach
preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Myszków.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 10, radnych przy 10 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Pani Skarbnik poinformowała o konieczności wprowadzenia na najbliższą sesję RM uchwały
w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Do punktu 6.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji przypomniała pismo dotyczące wprowadzenia zniżek na bilety
komunikacji miejskiej. Pismo zostało skierowane do wydziału merytorycznego. Zapadła
wówczas decyzja, że komisja powróci do problemu, kiedy poweźmie informację ile osób
przebywa na świadczeniu przedemerytalnym. Wpłynęło pismo z wydziału merytorycznego ze
stosowną informacją. Przewodnicząca komisji przeczytała w/w informację. Stanowi ona
załącznik do protokołu.
Komisja sformułowała wniosek:
Komisja wnioskuje o skalkulowanie wysokości zniżki na bilety komunikacji miejskiej
dla osób będących na zasiłkach przedemerytalnych.
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Odbyło się głosowanie nad wnioskiem, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych, przy 9 głosach
za, wniosek został przyjęty.
Pani Przewodnicząca komisji przywitała członków zarządu MKS panów Zdzisława Zgrzelaka
i Tadeusza Bartnika i udzieliła im głosu.
Pan Tadeusz Bartnik stwierdził, że na stowarzyszenia sportowe została przeznaczona w tym
roku kwota tylko 150 000,00zł a w zeszłym 300 000,00zł obcięcie w skali 50% jest nie do
zniesienia przez budżet jakiegokolwiek klubu. Taką decyzją kładziemy sport w Myszkowie
i wieloletnią 60-letnią tradycję klubu MKS. 50% nie do zniesienia. Każda inna forma
obniżenia finansowania działalności stowarzyszeń sportowych tak, ale nie w formie, kiedy to
jest 50% rok do roku. 20% da szanse by podjąć działania, które pozwolą na domknięcie
budżetu. Ponad 50% budżetu klubu stanowią środki pozyskane. Podjęli bardzo dużo
inicjatyw, ale też potrzebują czasu by one odciążyły budżet miasta i byli w stanie sobie sami
poradzić. Nie zrobią tego w ciągu pół roku, natomiast, jeśli od miasta nie dostaną instrumentu
na zbliżające się pół roku, to zostanie zaprzepaszczone coś co trzeba będzie odbudowywać
przez kolejnych kilka lat. Konsekwencją tego, że klub nie będzie mógł wystartować w III
lidze, na co są potrzebne największe środki, będzie to, że klub spadnie trzy klasy niżej (A
klasa). Potrzebują szkielet budżetu, który sami obudują, jeśli dostana 50% resztę dopracują na
pewno, a nawet więcej. opowiedział, jakie funkcje spełnia klubu, co nowy zarząd zrobił w
ciągu pół roku sprawowania funkcji, aby finansować klub, co zrobi w przyszłości jeśli
zostanie im dana taka szansa. Przedstawił wpływy i rozchody budżetu klubu (materiał stanowi
załącznik do protokołu).
Radny Dariusz Muszczak wyraził zadowolenie z obecności na posiedzeniu komisji
przedstawicieli klubu i ze stonowanego sposobu wypowiedz. Stwierdził, że ogólna koncepcja
mentorów sportu w Myszkowie jest dobra, ale za bardzo są oni na sobie skoncentrowani.
Poprosiłby mówić wprost, że chodzi o dofinansowanie klubu MKS. Sport wg niego to nie
tylko piłka nożna. „Piłka nożna” na przestrzeni lat bardzo straciła na znaczeniu. Przeraża go,
że lwia część pieniędzy pochodzących z konkursu dla stowarzyszeń nie jest przekazywana na
wychowanie, rozwój dzieci i młodzieży. ¾ zawodników w klubie to młodzież i ¾ budżetu
powinna iść na szkolenie młodzieży a tak nie jest, bo 80% pieniędzy przekazywanych jest na
I skład. Grupy seniorskie powinny walczyć o to by być samowystarczalne i są takie kluby,
które sobie radzą. Pytał czy może pan Burmistrz pomógł w znalezieniu sponsorów?
Przeznaczamy na szpital i SANiKO sport jest również taką gałęzią, która wymaga
dofinansowania. Pytał czy klub może oszczędzać, jaką kwotę sam może wygospodarować na
działalność?
Pani Iwona Franelak poinformowała, że nie będzie II transzy na konkurs dla stowarzyszeń
w tej chwili nie ma w budżecie środków na ten cel. Póki co, nie ma pieniędzy w budżecie,
Urząd nie jest w stanie wygospodarować II transzy w tym roku budżet nie daje absolutnie
takiej szansy, by przyznać na stowarzyszenia w takiej samej wysokości jak w roku ubiegłym.
Budżet musi się zamknąć.
Miała miejsce dyskusja na temat możliwości przystąpienia klubu do konkursu w ramach
realizacji programu przeciwalkoholowego.
Radny Eugeniusz Bugaj zapewnił, że do problemów klubu MKS Rada jeszcze wróci końcem
sierpnia i nad nimi się pochyli. Po sprawozdaniu będzie wyjaśniona kwestia inwestycji,
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możliwych oszczędności w budżecie. Tylko tyle można na obecną chwilę zadeklarować.
Budżet gminy był budowany w roku poprzednim.
Pan Tadeusz Bartnik przedstawił, jakie są potrzeby klubu i do kiedy musza otrzymać
wsparcie lub obietnicę wsparcia. Klub musi mieć jasność, wokół jakiej kwoty ma budować
budżet. Potrzebują jasnych deklaracji. 7 lipca zapadnie decyzja bądź o rozwiązaniu klubu,
bądź o jego funkcjonowaniu w innej formie.
Radny Dariusz Muszczak zapytał czy klub jest w stanie zaryzykować, zgłosić klub do
rozgrywek i poczekać na działania ze strony Urzędu Miasta? Zaproponowałby takie ryzyko
zostało podjęte, a Rada będzie próbowała nie wiadomo, z jakim skutkiem znaleźć środki.
Zaapelował, aby pochylić się nad sportem, który jest dziedziną, której się rok rocznie zabiera.
Budżety naszych jednostek są, co roku mniejsze. A inwestycja w młodzież jej rozwój
fizyczny i intelektualny powinien być na pierwszym miejscu, skutki przewartościowania
priorytetów możemy odczuwać w przyszłości.
Pan Tadeusz Bartnik odpowiedział, że nie. Powtórzył użyte wcześniej argumenty, raz jeszcze
opowiedział o finansowaniu, sponsorowaniu, wizji dotyczącej działań klubu.
Radny Eugeniusz Bugaj nie zgodził się z radnym Muszczakiem argumentując, iż Rada cały
czas pochyla się nad sportem Orliki przy SP nr 5, SP nr 1, planowany na Mrzygłodzie;
dofinansowane solary na MOSiR – to też jest sport. Są to obiekty sportowe, z których
korzystają nie tylko zawodnicy, ale i młodzież. W budżecie sport to nie tylko dotacja na
konkursy dla organizacji pozarządowych. Poprosił radnego o próbę przeanalizowania
wydatków budżetu.
Przewodnicząca komisji zamknęła dyskusję. Podziękowała delegacji klubu za przybycie.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodnicząca komisji

Małgorzata Trepka- Psyk

Mirosława Picheta
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