PROTOKÓŁ Nr 12/11
z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu
z dnia 14 grudnia 2011r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 9 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.
Nieobecni radni:
Pan Dariusz Muszczak – nieusprawiedliwiony.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2012 z uwzględnieniem wniosków
złożonych do projektu budżetu przez stałe komisje Rady Miasta.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. 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
8 radnych. Przy 8 głosach za, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Protokół z ostatniego posiedzenia przy 8 głosach za - przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 3.
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2012 z uwzględnieniem wniosków
złożonych do projektu budżetu przez stałe komisje Rady Miasta.
Przewodnicząca komisji odczytała opinie stałych komisji Rady Miasta. Wszystkie opinie były
pozytywne. Udzieliła głosu Burmistrzowi Miasta.
Pan burmistrz stwierdził, że projekt budżetu został domknięty za określoną cenę. Są
zagadnienia, które pozostawiają stan niepewności aczkolwiek prognozowanie zawsze jest
niepewne.
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Podkreślił, że konstruując budżet w sposób świadomy została podjęta decyzja
o niepodnoszeniu podatków. Uzasadnił tą decyzję.
Kolejna kwestią, która jest w budżecie, która na nim ciąży to oświata. Mimo, iż spodziewał
się, że jakiś ruch będzie miał miejsce, nie doszło do niego. Członkowie komisji oświaty
podjęli decyzję ze świadomością, że w budżecie brakuje 2 mln zł. I ten brak trzeba będzie
w ciągu roku uzupełnić. Przekazał radnym e-maila z instytucji badań regionalnych.
Konsekwencją podjętych działań opisanych w mailu jest zabranie małym gminom około
400.000,00 zł subwencji. Nie jest do końca pewne, czy taka sytuacja będzie mieć miejsce czy
nie. A jeśli tak za miesiąc czy dwa trzeba będzie raz jeszcze przeliczyć subwencję, która
okaże się znacząco mniejsza. Z drugiej strony pisze się o coraz lepszych wskaźnikach
demograficznych sugerujących, że może oświata sobie poradzi. Przypomniał proponowane
warianty restrukturyzacji i reorganizacji szkół oraz wynikające z nich konsekwencje.
Poczynione w oświacie oszczędności w pewnych obszarach zostały wyczerpane i w 2012 nie
będzie ich można zastosować. Podkreślił, że niektóre oszczędności są kosztem
wstrzymywania prac remontowych a niektórych z nich nie jesteśmy w stanie dłużej
wstrzymać.
Pan burmistrz poinformował, na jakie zadania nie ma przewidzianych kwot w budżecie.
Wymienił przede wszystkim złożenie zaniżenia wskaźników dotyczących przyjmowania
bezdomnych psów z gminy Myszków, brak środków na ewentualną reakcję miasta na to, co
się dzieje wokół spółki SANiKO (w obecnej chwili gmina normuje sytuację prawną wiat
przystankowych), konieczność zaciągnięcia kredytu na zabezpieczenie świadczeń
wynikających z karty nauczyciela, problem niebezpiecznych odpadów na Osińskiej Górze.
Poinformował o nowych zadaniach a w konsekwencji konieczności zwiększenia wydatków
bieżących. Gmina będzie musiała mieć swój własny 20% udział w zasiłkach wypłacanych
przez MOPS a do tej pory w 100% równoważonych środkami wojewody. Mówił
o kontrowersyjnej ustawie o pieczy zastępczej. Poruszył kwestię remontu dachu na MOSiR.
Gmina czeka na ekspertyzę.
Pan burmistrz zaznaczył, że, mimo iż realizacja wydatków majątkowych jest zazwyczaj na
niższym poziomie to w tym roku zaplanowano ją na kwotę 25 mln zł w budżecie zostały ujęte
wszystkie zadania, które zostały zgłoszone do konkursów. Co do niektórych konkursów już
wiemy, że zadanie będzie realizowane, co do innych nadal są w obszarze niepewności.
Poinformował, że ulica Kolejowa będzie wykonana w ciągu roku, gdyż wniosek na
termomodernizację szkoły nr 5 nie przeszedł. Pojawią się w związku z tym pozorne
oszczędności, będziemy schodzić z wydatków majątkowych, ale tym samym będziemy
schodzić z kredytów w tym udziale, który był wkładem własnym. Po stronie wydatków
majątkowych jest duży projekt na solary 8 mln zł dofinansowany wysokim pułapem. Słychać
o zmianach zasad finansowania, zmieniają się warunki w związku z kryzysem. Należy to
sprawdzić, by przekonać się jak bardzo nowe warunki uderzą w projekt.
Wydatki majątkowe to również kanalizacją, z która gmina walczy 4 lata. Umowa dotycząca
al. Wolności była 7 krotnie prolongowana za burmistrza Romaniuka. Jeśli nie zdążymy do I
kwartału 2013r. sprowokować województwo do wykonawstwa Al. Wolności to przepadną
środki z projektu III transzy dotyczące wykonywanej aktualnie kanalizacji na osiedlu
„lotniczym”. Kanalizacja tych uliczek musi być połączona przez Al. Wolności.
Pan burmistrz poprosił o pytania.
Radny Sławomir Zalega zapytał o dochody budżetu, konkretnie wpływy z usług MOSiRu
założone na 2012 rok są mniejsze niż zakładano w poprzednim roku. Z czego to wynika.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że informację o prognozowaniu dochodów jednostek
podległych otrzymuje od kierowników tych jednostek i taką - na kwotę 299.850,00zł
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otrzymała z MOSiR. Kwota została podana na bazie realizacji. Planowana kwota na 2011
była większa, ponieważ były planowane nie tylko wpływy z usług, basen, siłownia, solarium,
ale również z nierozliczonego podatku VAT.
Pan burmistrz zauważył, że rezygnacja kawiarni Mag z wynajmowania dość dużej
powierzchni i niemożność znalezienia nowych najemców również zaważyła na wpływach.
Radny Sławomir Zalega przy dochodach z tytułu sprzedaży i dzierżawy składników
majątkowych stwierdził, że jest wskazany procent dochodów 79,1 ogółem. Wrócił do kwestii
ponownego, wyższego oszacowania dzierżawy składników majątkowych wodociągów. Skoro
operat nie wiadomo kiedy będzie zrobiony, to czy dbając o dochody nie warto byłoby się
zastanowić nad podniesieniem stawki za dzierżawę. Ile wynosi ta stawka teraz?
Pani skarbnik odpowiedziała, że 27 000,00zł brutto rocznie. Odnosząc się do kwestii
szacowania sprzedaży i dzierżawy składników majątkowych pani Skarbnik powiedziała, że w
okresie kiedy był przygotowywany projekt budżetu na 2011r. nie było jeszcze wiedzy na
temat sprzedaży gruntów pod aptekami. Tam była kwota ponad 55 000,00zł dzierżawy. Do
projektu budżetu była ujęta ta kwota po stronie dochodowej natomiast w tej chwili już jest
kwota rzeczywistych umów zawartych z dzierżawcami. To jest różnica z 6-ściu umów.
Sprzedaże odbyły się w grudniu a projekt budżetu był w październiku.
Pan burmistrz stwierdził, że jeśli podniesiemy ZWiK stawki za dzierżawę znajdzie to wyraz
w taryfach.
Radny Sławomir Zalega stoi na stanowisku, że wodociągi sporo spraw „przemyciły”. Jeżeli
jedna grupa kosztów maleje, bo przenosimy środki z jednej grupy kosztów, to na wydatkach
ogólnozakładowych powinno zmaleć. A zwiększyło się o 15%; na wynagrodzeniach to samo.
Nie chce dobijać zakładu, nie mówi o tym z czystej złośliwości, ale należy się nad tym
zastanowić. W zakładzie nikt nie dba o strukturę kosztów, tam trzeba podnieść cenę, bo nie
ma możliwości, by cena zmalała. Są później napisane w gazecie głupstwa, że zakład nie ma
żadnej możliwości zareagowania wpływu na aktualne ceny wody. Jest to dla niego chore. Jeśli
dbamy o budżet należy się zastanowić nad możliwością podniesienia stawki, renegocjowania
umowy, ponieważ jest to mniej niż symboliczna opłata. ZWiK płaci mniej niż symbolicznie
za majątek wart ponad 17 mln zł.
W kwestii wydatków bieżących podjął temat opracowań geodezyjnych, gdzie jest założone
tylko 350 000,00 zł składał wnioski dotyczące Jedwabnej, Kolejowej i Modrzejowskiej
sprawa miała być załatwiona kompleksowo by były efekty i ekonomiczne i ekologiczne.
Takie założenia na początku roku padały. Nawiązał do pilotażu w kwestii zasiedzenia.
Burmistrz uzasadnił projekt pilotażu zmianą oceny składanych przez gminę wniosków
o zasiedzenie. Ostatnio udało się przenieść na gminę własność dwóch ulic tańszą metodą
o zasiedzenie. Każda sprawa jest indywidualna, ale ogromne znaczenie ma ocena wniosku
przez sąd. Zauważona została zmiana podejścia, ale nie wiadomo czy jest to tzw. wypadek
przy pracy i dalej będzie po staremu czy nie. Stąd propozycja pilotażu. Zmniejszona została
kwota na opracowania geodezyjne nie dlatego, że gmina zakłada mniejszą ilość wniosków
ale dlatego, że ograniczane były wszystkie pozycje, by domknąć budżet. Regulacja stanu
prawnego niektórych dróg zostanie odłożona.
Radny Sławomir Zalega zapytał o wydatki bieżące jednostki realizującej projekt:
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Myszkowie” kwota 248 664,00 zł, z czym
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one są związane, dlaczego są w administracji publicznej a nie w wydatkach związanych
z projektem? Zapytał dlaczego wzrosły wydatki związane z promocją miasta było 40 000,00zł
jest 69 000,00zł.
Pani skarbnik odpowiedziała, że 248.664,00zł jest to kwota przeznaczona na wynagrodzenia
osobowe oraz pochodne osób zatrudnionych w jednostce jak również wydatki rzeczowe;
zakup papieru, tonerów itp. Pani skarbnik wyjaśniła, dlaczego z tymi osobami musiały być
podpisane umowy o prace i dlaczego te wydatki muszą być na administracji publicznej.
Pan burmistrz w związku ze wzrostem wydatków związanych z promocją miasta stwierdził,
że jeśli radni uznają, że zorganizowanie imprezy plenerowej na EURO 2012 i przeznaczona
kwota 36 000,00zł na wynajem telebimu jest zbędna zostanie to wykreślone z projektu
budżetu. Zgodnie z budżetem jest zaplanowana kwota 30 000,00 zł być może uda się
pozyskać sponsorów.
Radny Adam Zaczkowski zaproponował organizacje EURO na stadionie w formie pikniku
z gastronomią.
Zdaniem pana burmistrza wygenerowałoby to znacznie większą imprezę kosztowo po stronie
Urzędu Miasta.
Radny Sławomir Zalega zapytał czy jest prognoza wpływów z szaletów skoro planujemy na
nie przeznaczyć 20 000,00zł i czy musimy wchodzić w ten biznes, czy jest to zalecenie
pokontrolne?
Pan burmistrz odpowiedział, że zaleceń pokontrolnych jeszcze nie mamy, natomiast
z zapisów w protokołach wynika, że jest to zadanie, którym gmina powinna się zająć. Są
rozmowy dyrekcją PKP, będą składać ofertę. Natomiast PKP nie chce prowadzić szalet na
dworcu, jest to dla nich nieopłacalne.
Radny Eugeniusz Bugaj wyraził pozytywna opinię o budżecie, w którym dostrzega szereg
nowych, ciekawych propozycji. Panią skarbnik określił mianem cudotwórczyni, skoro
założyła 2mln zł więcej na podatku dochodowym od osób fizycznych, przy rosnących
wskaźnikach bezrobocia, jednak ma nadzieję, że zostanie to zrealizowane.
Jego zdaniem, oświata jest taka, jaka jest; gmina dofinansowuje szkoły, w tym szkołę
specjalną, która kosztuje nas na dziś 400 000,00 zł, finansuje przedszkola, niektóre zadania
inwestycyjne wokół obiektów oświatowych powinny zostać skreślone, ponieważ oświata
powinna zostać sprywatyzowana. By nie różnić środowiska nauczycielskiego w Myszkowie
zaproponował, aby sprywatyzować całą oświatę w Myszkowie. Proponował pozbyć się tego
problemu, jakim jest oświata zauważając, że zamknięcie szkół i przekazanie ich w formie
czystej też będzie kosztować gminę, aczkolwiek nikt o tym nie mówi.
Zwrócił uwagę na brak opiekuna boiska przy szkole nr 5 oraz włączone całą dobę oświetlenie.
Zapytał czy ktoś jest zatrudniony do wpuszczania, wypuszczania młodzieży? Boisko było
wybudowane z innego programu niż Orlik i czy jest nam potrzebne?
Apelował, by zadbać o infrastrukturę tych boisk, urządzenia i maszyny. Należy wziąć
wszystkie koszty pod uwagę.
Radny zapytał czy internat na Będuszu został już kupiony?
Pan burmistrz odpowiedział, że jeszcze. Zostały zgłoszone do Starostwa trzy pytania
porządkujące do zakupu internatu. Pierwsze dotyczyło nabycia służebności (ścieki
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z zamieszkanego budynku są zrzucane na działkę niestanowiącą własność gminy); drugie
pytanie dotyczyło służebności drogi dojazdowej, trzecie pytanie dotyczyło ruchomości
pozostawionych w internacie. Pisemnej odpowiedzi do tej pory nie ma, jednak jest ustne
zapewnienie Starostwa, że transakcję będzie można zawrzeć w kwietniu. Te środki, które są
dziś na to przeznaczone wejdą na tzw. wolne i zostaną wykorzystane w 2012r.
Odnośnie boiska z wiedzy pana burmistrza wynika, że jest opiekun, a oświetlenie jest
sterowane sms-em, więc nie powinno tak być. Co do urządzeń był rozważany zakup. Kwota
45 000,00 zł brutto plus granulat do uzupełnienia lub usługa ale żadna kwota w projekcie
budżetu nie została uwzględniona. Boisko przy szkole nr 5 jest genialnie wykonane.
Świadczy o tym fakt, że prócz pogwarancyjnej usługi nie było jeszcze czyszczone a mimo to
spełnia standardy.
Odnosząc się do planowanych dochodów z podatku od osób fizycznych powiedział, że są one
planowane zgodnie z wytycznymi ministra finansów. Co do obaw, ma podobne jak pan radny
Bugaj.
Radny Adam Zaczkowski zapytał o zaplanowaną dotacje dla MDK, która jest na podobnym
poziomie jak w zeszłym roku. Natomiast przy okazji konkursu na dyrektora była mowa
o szeregu nowych działań, które spowodują zwiększenie przychodów z działalności. Jaka jest
sytuacja na dzień dzisiejszy i jakie prognozy na przyszłość.
Zauważył, że przychody z działalności są w dużej mierze uzależnione od jakości usług,
a w MDK mamy problem ze stanem technicznym przede wszystkim sali kinowej.
Pan burmistrz powiedział, że na te pytania na komisji oświaty odpowiadała pani dyrektor,
która zebrała od wszystkich członków pochwały, że tak dużo zrobiła w tak krótkim okresie
czasu. Natomiast dochody w kulturze pojawiają się, jeśli są sponsorzy. A sponsorzy w naszym
mieście są zmęczeni kryzysem, swoją sytuacją, coraz liczniejszymi prośbami. Dzisiaj ci,
którzy nie prosili, już proszą. MDK kiedyś sponsorów nie szukał, dzisiaj szuka a jest coraz
trudniej. Imprez w MDK jest zdecydowanie więcej, zrobiło się bardziej kulturalnie,
wszechstronniej, aczkolwiek wiele projektów, które pani dyrektor zamierza zrealizować jest
sondujących. Trudno przewidzieć ile osób się pojawi na koncercie jazzowym. Pani dyrektor
wprowadza imprezy biletowane, opłaty będą symboliczne po kilka zł.
W tych wydatkach pani dyrektor przedstawiła również że zamierza wykonać dokumentację
techniczną na budynek MDK co będzie kosztować około 30 000,00 zł. Jest to ostatni rok na
wykonanie tego ruchu. Jednak w pierwszej kolejności należy wykonać nagłośnienie. Drugi
krok kwestia klimatyzacji a tego już nie zrobimy bez dokumentacji.
Pan burmistrz poinformował o przesunięciu 100 000,00 zł z działu promocja UM do MDK na
organizacje Dni Myszkowa. Przesunięcie jest celowe gdyż MDK może odzyskiwać VAT,
czego Urząd robić nie mógł. Jest rozważane przekazanie telebimu stojącego przed Urzędem
Miasta w użytkowanie MDK. Koszty funkcjonowania urządzenia są dość spore, ale pani
dyrektor MDK robiła wstępne rozeznanie, z którego wynika, że jest w stanie na tym zarobić.
Pan burmistrz nie był pewien ostatecznego rozwiązania tego pomysłu, ponieważ kontrola
NIK potraktowała telebim na tle urzędu miasta, jako BIP, w związku z powyższym nie jest
dopuszczalne umieszczanie na nich reklam komercyjnych. Podobnie jest z reklamami
umieszczanymi na budynkach należących do Urzędu Miasta.
Radny Wacław Gabryś zaproponował dokonanie zmiany w załączniku 9 do uchwały
budżetowej w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegającej na
innym podziale środków. Zasugerował zróżnicowanie kwot i przyznanie OSP Nowa Wieś
10 000,00zł poprzez zdjęcie po 1 000,00zł z OSP Smudzówka i OSP Myszków. Uzasadnił
propozycję największą ilością wyjazdów w Nowej Wsi oraz za niską przewidywaną dotacją.
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Poza tym nowy pojazd, który otrzymała jednostka wymaga uzbrojenia. Poinformował, że na
takie przesunięcie ma zgodę pani prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP
Doroty Ćwiląg.
Pani skarbnik poinformował, że dotacja jest na utrzymanie gotowości bojowej. Ustawa od
dwóch lat dopuszcza przekazanie dotacji celowej dla OSP na zakup paliwa inne bieżące
wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej.
Pani Dorota Ćwiląg dodała, że dotacja została rozdzielona wg klucza najbardziej prężnie
działających jednostek. Te najbardziej aktywne dostały największą dotację. Będusz, ponieważ
nie wyjeżdżał dostał mniej, podobnie Mrzygłódka. Smudzówka jeździ do pożarów, była
ostatnio przy powodziach i sprawdziła się. Strażacy na Smudzówce remontują remizę i ta
kwota pozwoli im zakończyć remont, który robią we własnym zakresie np. oddają
ekwiwalent. Ta jednostka jest bardzo prężna.
Pan burmistrz obawiał się wprowadzenia takiej autopoprawki, ponieważ nie chciał
różnicować strażaków, robić wśród nich burzy.
Komisja sformułowała wniosek:
Komisja wnioskuje o zmianę rozdysponowania kwot w dziale 754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa poprzez zdjęcie po 1 000,00zł z jednostek OSP
Smudzówka i OSP Myszków. Uzyskaną kwotę 2 000,00zł przekazać na OSP Nowa Wieś.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych, przy 2 głosach za,
4 przeciwnych i 2 wstrzymujących się wniosek nie został przyjęty.
Radny Eugeniusz Bugaj zaproponował, by obserwować jak w ciągu roku będą się
kształtowały wydatki, jeśli pojawią się środki zawsze można dołożyć którejś jednostce.
Komisja sformułowała wniosek:
Komisja wnioskuje aby w przypadku pojawienia się w 2012r. wolnych środków
przekazać ich część na Ochotnicze Straże Pożarne.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych, przy 5 głosach za i 3
wstrzymujących się wniosek został przyjęty.
Radny Adam Zaczkowski zapytał o schronisko dla zwierząt. To, które działa aktualnie jest
intensywnie wygaszane a w projekcie budżetu są przeznaczone środki na świadczenie usługi.
Jakie gmina ma plany na przyszłość? Czy będzie nawiązywana współpraca z Zawierciem
w sprawie budowy nowego schroniska?
Pan burmistrz poinformował, że gmina, czym prędzej musi uzyskać pozwolenie na budowę,
a nie obywa się to bez komplikacji. Mając pozwolenie gmina będzie mogła podjąć kolejne
kroki. Mimo to w budżecie na 2012r nie zostały przewidziane środki na budowę schroniska.
Jednak w tej chwili, kiedy Myszków zdecydowanie odmawia sąsiadom przyjęcia psów rośnie
ich aktywność i zainteresowanie budową schroniska. II wariant to współpraca z Zawierciem,
które będzie budowało schronisko w ramach partnerstwa publiczno prywatnego, ale chce by
po stronie publicznej były również inne gminy i dlatego kilku gminom zaproponowało
współpracę. Przystąpienie do porozumienia nie było oficjalnie ze strony Zawiercia obłożone
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warunkami, ale nieoficjalnie jest to transakcja wiązana. Zawiercie chce byśmy je wskazali,
jako instytucję regionalną, do której gmina Myszków chciałaby wywozić odpady stałe.
Pan burmistrz przyznał, że zadał tej treści pytanie prezydentowi Zawiercia i uzyskał
informację, że absolutnie nie jest to transakcja wiązana. Mając na względzie tą odpowiedź
potwierdził zainteresowanie schroniskiem. Co do starań dotyczących pozyskania instalacji
gmina Myszków będzie się przyglądać a na dzień dzisiejszy opowiada się za Sobuczyną. Nie
wie na ile ten wariant wyjdzie a na ile były to techniki negocjacyjne.
Pan burmistrz poinformował radnych, że kilka miesięcy temu po spotkaniu z prezydentem
Machem padła propozycja powołania z Zawierciem spółki, zlokalizowania schroniska
w Myszkowie i finansowania pół na pół. Pełnomocnictwo do uzyskania pozwolenia na
budowę otrzymał prezes SANiKO Sławomir Janas. Jednakże na później zaplanowanych w
gminie Myszków spotkaniach pan prezydent Mach dwukrotnie się nie pojawił. Pan burmistrz
pojechał do Zawiercia a tam usłyszał już zupełnie inną propozycję - udziału w partnerstwie
publiczno – prywatnym.
Oceniając Sobuczynę i Zawiercie, jako potencjalnego posiadacza instalacji można zauważyć
ogromne szanse Sobuczyny przed Zawierciem. Każda z gmin jest proszona o wypełnienie
ankiety gdzie zamierza wozić odpady. Zawiercie przystąpiło do projektu unijnego i zbiera
potencjalnych beneficjentów, którzy teraz wzmocnili ich wskaźniki, później uwiarygodnili ich
starania o instalacje regionalną.
Przewodnicząca komisji zapytała o psy, które pozostaną w schronisku po 31 grudnia br.
Pan burmistrz zastanawia się nad wariantem przeniesienia psów na ul. Porębską ale
uwarunkowane by to było otrzymaniem pozwolenia na budowę i wpisaniem inwestycji
schroniska do WPI, WPF i do budżetu z kwotą np. 20 000,00 zł na ten rok. Inny wariant to
znalezienie prywatnej nieruchomości na uboczu z zabudowaniami gospodarczymi, gdzie
grupa osób zajmowałaby się psami na zasadzie: „to są ich prywatne psy”. Jest jednak ogrom
prawnych wątpliwości do zastosowania takiego rozwiązania.
Pan burmistrz poinformował o odbytej i planowanej na 17-18grudnia kolejnej akcji
adopcyjnej.
Przewodnicząca komisji wobec braku kolejnych pytań poprosiła o zaopiniowanie projektu
budżetu na 2012r.
Po omówieniu na posiedzeniu Komisji Finansów i Budżetu w dniu 14 grudnia 2011r. projektu
budżetu na 2012r., zapoznaniu się z opiniami do projektu budżetu wszystkich stałych komisji
Rady Miasta, wysłuchaniu autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Miasta Myszkowa,
członkowie komisji przy 8 głosach za zaopiniowali projekt pozytywnie – jednogłośnie.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Myszków na lata 2012-2026.
Przewodnicząca zapytała o pytania wobec braku pytań poprosiła o przegłosowanie projektu
uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych przy 8 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
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2/Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2011-2023
Przewodnicząca zapytała o pytania wobec braku pytań poprosiła o przegłosowanie projektu
uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych przy 8 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
3/Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
Pani skarbnik omówiła projekt uchwały, który porządkuje plan wydatków, rozchodów,
przychodów i dochodów.
W związku z tym, że na zadaniach inwestycyjnych po przetargach nie będzie wykorzystany
kredyt zaciągnięty w BRE a jest on korzystnie oprocentowany, więc zostanie spłacony kredyt
zaciągnięty w BŚ. Na dzień dzisiejszy jest to zadłużenie 3.250.000,00 zł do całkowitej spłaty
brakuje 150 000,00zł ta kwota zostanie na rok następny.
Po stronie przychodów w związku z przetargami na I i II etap uporządkowania gospodarki
wodno- ściekowej następuje zmniejszenie pożyczki w WFOŚ o kwotę 1.350.354,00 zł.
Zmiany w wydatkach odnoszą się głównie do zadań inwestycyjnych. Plany zostały
zmniejszone. Bardzo szczegółowa analiza dokonanych zmian znajduje się w uzasadnieniu do
projektu uchwały.
Przewodnicząca zapytała o pytania wobec braku pytań poprosiła o przegłosowanie projektu
uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych przy 8 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
4/Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2011
Pani skarbnik wyjaśniła, że umowa została podpisana 12 grudnia. Zachodzi obawa, że mimo
sprzyjających warunków atmosferycznych inwestycja nie zostanie zrealizowana. A nawet,
jeśli zostanie wykonana do 31 grudnia nie będzie możliwości dokonania zapłaty, stąd
propozycja tej uchwały.
Przewodnicząca zapytała o pytania wobec braku pytań poprosiła o przegłosowanie projektu
uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych przy 8 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
Pani skarbnik przedstawiła projekt autopoprawek burmistrza do projektu budżetu.
5/Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/08 z dnia 26 marca 2008r.
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefach płatnego
parkowania na obszarze miasta Myszków.
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Radny Andrzej Ciesielski zadał retoryczne pytania czy społeczeństwo zaakceptowało obecne
opłaty? Jaki jest procent wykorzystania miejsc parkingowych? Czy obecne bardzo niskie
opłaty są akceptowane przez społeczeństwo? Jego zdaniem nie. Jest nieetyczne by radni
podnosili rękę za podwyżka skoro sami nie zaakceptowali tego systemu. Zapytał ilu z radnych
stoi na parkingu Lidl’a? Miasto Myszków nie było przyzwyczajone do opłat, w pierwszej
kolejności należy edukować.
Pan burmistrz poinformował o planach „Lidl’a” zatrudnienia firmy ochroniarskiej
i umożliwienie parkowania wyłącznie klientom sklepu. Urząd Miasta na stałe wykupi dla
swoich pracowników 5 miejsc.
Projekt uchwały jest związany z kosztami emisji biletów oraz zatrudnieniem pracownika na
stałe. Są to koszty stałe, które gmina ponosi, a które przy cenie biletu 0,50 się nie bilansowały.
Pan burmistrz wspomniał o możliwości w przyszłości poszerzenia płatnej strefy parkowania.
Radny Eugeniusz Bugaj stwierdzi, że kiedy strefa powstawała był jej współautorem
i pozostawione zostały miejsca w centrum miejsca z możliwością całodziennego, niepłatnego
parkowania koło wiaduktu oraz przy ING. Tam miejsca zawsze były i są natomiast centrum
miasta było cały czas zakorkowane, dlatego jest zdania, że strefę należy utrzymać, tym
bardziej, że samochodów przybywa.
Zdaniem Radnego Adama Zaczkowskiego ideą przedsięwzięcia, jaką jest strefa było
uporządkowanie komunikacji i miejsc parkingowych. Byłoby dobrze gdyby to
przedsięwzięcie się bilansowało. Wyraził obawę, że podniesienie o 100% opłat wzbudzi
kolejne wątpliwości i sprzeciwy mieszkańców. Mimo, że intencja słuszna i jest lepiej to
jeszcze reperkusje tej decyzji do końca nie opadły. Zastanawiał się czy nie lepiej byłoby
podwyżkę stopniować delikatnie a nie ostrym cięciem - 100% jednorazowo.
Pan burmistrz ustosunkował się do sugestii radnego mówiąc, że stopniowanie podwyżki
w kosztach biletu wyjdzie jeszcze drożej. Produkcja biletów o różnych nominałach w krótkim
odstępie czasu nie będzie opłacalna a bilety o nominale 1 zł są. Może powstać zamęt
informacyjny, co do aktualnie obowiązującej ceny. Gmina nie ponosi z tytułu strefy
drastycznych strat, ale pan burmistrz też nie chciałby do tego biznesu dokładać.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 7 radnych przy 6 głosach za, 1
wstrzymującym się projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
5/Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonywania zadania własnego Gminy
Myszków dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych przy 5 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
6/Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia
zgłoszeń kandydatów na ławników.
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Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych przy 6 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
7/Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” dla
Myszkowa na 2012r.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych przy 5 głosach za,
1 wstrzymującym się, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
8/Projekt uchwały w sprawie wysokości diet radnych Rady Miasta w Myszkowie i zasad
ich przyznawania.
Radny Eugeniusz Bugaj zaproponował wycofanie projektu uchwały z porządku sesji.
Komisja sformułowała wniosek:
Komisja wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad najbliższej sesji RM projektu uchwały
w sprawie wysokości diet radnych Rady Miasta w Myszkowie i zasad ich przyznawania.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 7 radnych przy 3 głosach za,
1 przeciwnym i 3 wstrzymujących się, wniosek został przyjęty.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Wiceprzewodniczący komisji pan Marian Tylkowski odczytał pismo komitetu mieszkańców
Myszkowa –Mijaczowa, dotyczące „złej lokalizacji inwestycji – galwanizerni” (pismo
stanowi załącznik do protokołu)
Pan burmistrz stwierdził, że mamy problem czy wybrać biznes, wpływające z tego tytułu
podatki oraz nowe miejsca pracy czy też ochronę środowiska i bezpośrednie oddziaływanie
na sąsiadujące domy mieszkańców. Poinformował, że są bardzo poważne protesty
mieszkańców ul. Krasickiego i okolic. Gmina podjęła tryb rozprawy administracyjnej w celu
wymiany argumentów stron. Mieszkańcy do rozprawy przygotowali się słabo i więcej było
argumentów ze strony przedsiębiorców. Aktualnie przedstawiane pismo jest efektem ich
przemyśleń. Obawa jest taka, że kontroli w firmie nie robi się codziennie. Przy dokumencie,
który dopuszcza określoną technologię wymagana jest opinia środowiskowa, wymagany jest
raport oddziaływania na środowisko, ale cały czas są obawy, czy w praktyce będą
przestrzegany zapisy, niuanse wynikające z tych dokumentów. Pan burmistrz nie powiedział,
jakie będzie stanowisko gminy, sprawą zajmuje się wydział OK. Wyraził przekonanie, że
jakakolwiek decyzję podejmie, będzie to zła decyzja.
Przewodnicząca komisji odczytała zaproszenie na przekazanie Betlejemskiego Światełka
Pokoju do kościoła NMP na Mijaczowie oraz na koncert Bożonarodzeniowy do MDK.
Pan burmistrz omówił trzy rozpatrywane warianty, możliwe do zastosowania w spółce
SANiKO mające w założeniu brak dofinansowania z budżetu gminy tj. prywatyzację spółki,
przejęcie spółki SANiKO przez spółkę ZWiK oraz upadłość spółki. Odniósł się do
parametrów finansowych spółki SANiKO.
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Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodnicząca komisji

Małgorzata Trepka- Psyk

Mirosława Picheta
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