PROTOKÓŁ Nr 13/12
z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu
z dnia 18 stycznia 2012r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 9 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pan Dariusz Stuła – Radny Rady Miasta i Gminy Koziegłowy.
4. Pani Beata Wypchlak – Z-ca Skarbnika Miasta.
5. Pani Magdalena Wójcik – Pracownik UM Myszków.
Nieobecni radni:
Pani Marzena Kozak- usprawiedliwiona.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2012r.
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 poprzedniego 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.
Opracowanie planu pracy komisji na 2012r.
Przewodnicząca komisji rozdała członkom proponowany na 2012 plan pracy komisji.
Zapytała o uwagi i propozycje. Stwierdziła, że plan pracy jest dokumentem otwartym
i w przypadku pojawienia się tematów koniecznych do omówienia czy zaopiniowania przez
komisję zawsze można je wprowadzić do porządku obrad.
Uwag nie zgłoszono. Członkowie poprzez aklamacje zaakceptowali złożone propozycje.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
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1/Projekt uchwały w sprawie wysokości diet radnych Rady Miasta w Myszkowie i zasad
ich przyznawania.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych, przy 3 głosach za,
4 wstrzymujących się i 1 przeciwnym- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
2/Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/365/10 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Myszków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu
tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
Radny Sławomir Zalega zapytał, dlaczego od 2 sierpnia 2010r. kiedy prezes UOKiK wniósł
zastrzeżenia do uchwały regulującej przedmiotową materię (Uchwała Rady Miasta Nr
XLI/365/10 z 28.04.2010r.), aż przez półtora roku nie zostały podjęte żadne kroki w celu
usunięcia nieprawidłowości.
Radny zaproponował, aby pod uzasadnieniem załączanym do projektów uchwał zawsze
podpisywała się osoba, która je sporządziła.
Kierownik Jarosław Duda wyjaśnił że wcześniej nie było potrzeby, dla której trzeba by było
podejmować nową, zgodną z zaleceniami UOKiK uchwałę. Nie było przypadku, dla
rozpatrzenia, którego wydział musiałby korzystać z uchwały. Z tych względów do tej pory
nowa uchwała nie była przygotowana, aczkolwiek cały czas była świadomość konieczności
podjęcia zmian. Został złożony wniosek o rozłożenie należności na raty i stąd prośba do
państwa radnych o podjęcie uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych, przy 8 głosach- za projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012r. Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Myszkowie celem przekształcenia z dniem 1 września 2012r.
w Szkołę Filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie wchodzącej w skład
Zespołu Szkół Publicznych Nr 5 w Myszkowie.
4/ Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012r. Szkoły
Podstawowej Nr 7 w Myszkowie celem przekształcenia z dniem 1 września 2012r.
w Szkołę Filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej Nr 1 im.
Adama Mickiewicza w Myszkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1
w Myszkowie.
Przewodnicząca komisji zaproponowała omówienie, zaopiniowanie powyższych projektów
uchwał.
Radny Sławomir Zalega stwierdził, że uchwały opiniowały inne komisje, w tym
merytorycznie właściwa komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Zapytał pana
burmistrza o opinię komisji i uzasadnienie do niej.
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Pan burmistrz odpowiedział, że opinia była negatywna. Stwierdził, że prośbę o uzasadnienie
opinii należy kierować do radnych, on może uzasadnić i uzasadnił, dlaczego wystąpił z takim
projektem uchwały.
Pan burmistrz powiedział, że dyskusja sprowadziła się do prośby dotyczącej podjęcia
jakichkolwiek innych działań mających przynieść oszczędności w oświacie w odniesieniu do
projektów scenariuszy złożonych w kwietniu. Krokach zmierzających do wyznaczenia
docelowego modelu oświaty, propozycji radnej Kościow zwiększenia pensum godzin
dyrektorskich w szkołach. Przybliżył idee złożenia wniosku (projektów uchwał), jakie może
przynieść oszczędności, uwarunkowania budżetu gminy na ten rok i lata przyszłe i prognozy
dotyczące budżetu rządowego. Stwierdził, że widzi dwie alternatywy: albo szukamy
oszczędności w oświacie i staramy się zachować tempo inwestycji na dotychczasowym
poziomie albo ograniczamy inwestycje kosztem dofinansowania oświaty. Omówił szanse na
uzyskanie dofinansowania ze „schetynówek”. Stwierdził, że proponowanymi projektami
uchwał chciałby uruchomić program oszczędnościowy, żeby nie „uciekł” kolejny rok.
Jednakże znacznie lepszym rozwiązaniem według jego oceny byłoby przyjęcie uchwały
przekazującej szkoły pod stowarzyszenia. Wychodzi z założenia, że bezczynność jest
najgorsza, jakieś działania należy podjąć by znaleźć oszczędności w oświacie.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy samorządy zwracały się do Ministerstwa Finansów
w sprawie 1mld zł brakującego na edukację. Czy są to wstępne wyliczenia czy resort
przyznaje się do pewnego tricku. Czy to jest celowe działanie czy zaniechanie, czy ktoś
zapomniał wpisać i przeliczyć?
Pan burmistrz jest zdania, że nie był to przypadek. Przez Związek Miast Polskich zostało
podjęte działanie, które ma na celu znalezienie tych pieniędzy w budżecie centralnym. Jednak
są to kwestie rozmów, resort finansów w sposób oficjalny jeszcze się nie wypowiedział.
Radny Eugeniusz Bugaj stwierdził, że działanie burmistrza w postaci przedłożonych
projektów uchwał jest pozorowane. Proponując zmianę uchwały w kwestii pensum
dyrektorskiego należy zauważyć, że niektórzy w ogóle są z niego zwolnieni, a uczą. Mają
dodatkowe godziny, za które gmina płaci. Ten projekt oszczędności nie wprowadzi, natomiast
w temacie uzupełniania etatów uważa, że burmistrz, jako organ prowadzący ma do dyspozycji
art.22 i może żądać jego uzupełnienia.
Zapytał, dlaczego wśród szkół proponowanych do przekształcenia w filie nie znalazła się
Nowa Wieś, też jest droga w utrzymaniu?
Pan Burmistrz odpowiedział, że zostały wybrane szkoły najdroższe w utrzymaniu. Nie
wyklucza na przyszłość objęcia takim projektem szkoły w Nowej Wsi, a za dwa lata zostaną
zlikwidowane 3 gimnazja. Nie rozmawiał dotychczas z rodzicami uczniów z Nowej Wsi.
Rozmowy były prowadzone tylko z rodzicami dwóch szkół. Jednak oczekuje ze strony
radnych wypracowania modelu oświaty na lata przyszłe. Próbuje znaleźć oszczędności, ale
jeśli państwo radni maja inne pomysły jest na nie otwarty. Apelował, by w kontekście
odpowiedzialności za budżet, szukać oszczędności w oświacie.
Radnemu Adamowi Zaczkowskiemu wydaje się, że kwestia reorganizacji szkół nie jest
dobrze przygotowana przez miasto. Słyszał od burmistrza o wieloletnim programie na
zasadzie dzisiaj zróbmy to, a jutro zobaczymy, chyba nie tędy droga. Przy proponowanym
projekcie oszczędności są pozorne (dotyczą tylko dwóch etatów), a zagrożenie duże
(ewentualna jednoosobowa decyzja dyrektora szkoły o zamknięciu filii). Jako radny chciałby
uniknąć tego zagrożenia. Jeśli szukamy doraźnych kroków na poprawę sytuacji finansowej
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należy skorzystać z propozycji radnej Kościow i radnego Bugaja. Uważa ten projekt za
nieprzemyślany. Pytał, kto i w jaki sposób będzie zarządzał filią, czy urząd jest w posiadaniu
informacji ilu nauczycieli uczy w obu szkołach jednocześnie i czy w ogóle tacy są.
Burmistrz pokiwał głową.
Pan burmistrz nie zgodził się w kwestii oszczędności dotyczącej tylko dwóch etatów. Będzie
ich więcej, konkretne wyliczenia nie były wykonywane, ponieważ dopiero po złożeniu dwóch
szkół w jedną pojawi się kwestia zorganizowania planu, którzy nauczyciele odejdą. Filiami
zarządzałby dyrektor. Co do programu może przedstawić go w każdej chwili. Podstawą jest
9 wariantów przedstawionych radnym w kwietniu. Do przeprowadzenia jakiejkolwiek
reformy potrzebne jest wsparcie rady, którego nie ma. Generalnie na każdą propozycje jest
odpowiedź negatywna.
Przewodnicząca poprosiła radnych, by odpowiedzieli na pytanie czy chcą cokolwiek zmienić,
by na oświatę szły mniejsze pieniądze czy nie.
Na komisję został zaproszony radny Koziegłów z Mysłowa, gdzie działa szkoła objęta przez
stowarzyszenie katolickie. Być może w takim kierunku zostaną podjęte kroki.
Radny Eugeniusz Bugaj oświadczył, że zgłaszał chęć uczestnictwa przy tworzeniu,
opiniowaniu arkuszy organizacyjnych szkół. Z jego doświadczenia wówczas nikt nie chciał
skorzystać. Teraz ma podjąć decyzję, która budzi w nim więcej niepokoju niż projekt
całkowitej likwidacji szkoły. Uznał tworzenie punktu filialnego, jako poważne zagrożenie
kadrowe i nie może zagłosować za tym projektem zgodnie ze swoim sumieniem na tak. Jest
zwolennikiem oddania wszystkich szkół stowarzyszeniom.
Przewodnicząca komisji zakończyła dyskusję. Komisja nie zaopiniowała projektów uchwał.
Do punktu 5
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji poinformowała, że do Rady Miasta wpłynęło pismo firmy StalProdukt Sp. jawna Kornelia Zawała, Dariusz Zawała z siedzibą w Myszkowie, odczytała
prośbę (pismo stanowi załącznik do protokołu).
Radny Marian Tylkowski sugerował uzupełnienie prośby o informację czy firma osiągnęła
dochody czy nie, w jakiej jest sytuacji finansowej. Jeśli jest w dobrej kondycji to jest to
bezzasadne. Jeśli ma straty to wówczas można rozpatrywać wniosek.
Radny Andrzej Giewon był zdania, że pismo nie jest do właściwości Rady.
Pani Beata Wypchlak odczytała odpowiedź przygotowaną przez panią skarbnik, w której
petent został poinformowany, że firma nie ma żadnych zaległości, o pomoc może się zwrócić
dopiero jak ta zaległość będzie. Firma rocznie płaci około 80 000,00 zł.
Zgodnie z wiedzą pana burmistrza roczna wysokość podatku państwa Zaława to ok.
200 000,00 zł, jednak trzeba tą kwotę rozdzielić, ponieważ tylko część to podatek spółki StalProdukt. W przypadku umorzeń, rozłożenia na raty należności właściwym jest organ
podatkowy. Jest to sztuka odmawiania, inaczej w ciągu miesiąca możemy „rozdać” budżet.
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Dziś firma Stal-Produkt, jutro inna zwróci się o umorzenie, dziś w dobie kryzysu wszyscy
mają problemy. Każdy poszukuje wsparcia, każdemu jest ciężko.
Radny Eligiusz Uchnast stwierdził, że rada nie jest organem kompetentnym w tej sprawie.
Pani Magdalena Wójcik powiedziała, że firma mogłaby się do Rady zwrócić, ale o
zwolnienie. Jednak to zwolnienie nie może być podmiotowe, a wyłącznie przedmiotowe,
czyli np. wszystkie firmy transportowe.
Komisja podjęła temat obwodnicy miasta Myszkowa.
Radny Eugeniusz Bugaj stwierdził, że obwodnica musi powstać i to nie ulega wątpliwości. Na
dzień dzisiejszy chyba więcej jest ludzi, którzy mogą na tej inwestycji skorzystać niż stracić
(na sprzedaży gruntu można skorzystać). Uważa, że powstaje niepotrzebna burza w szklance
wody. Jeśli nie wykorzystamy tego momentu, to obwodnica do planu kolejny raz może już nie
wejść.
Pan burmistrz przytoczył stanowisko komisji rozwoju z 16.01.2012r. podkreślił, że zawsze
będą zwolennicy i przeciwnicy, niezależnie od przyjętego wariantu. Jednak aktualnie na
terenie województwa są rozpatrywane 4 obwodnice. Istnieje ryzyko, że jeśli gmina przyjmie
stanowisko komisji rozwoju to ZDW powie, że robi obwodnicę gdzie indziej. Jest obawa, że
możemy więcej stracić niż zyskać. ZDW stoi na stanowisku, że konsultacje społeczne już
były. Tryb został wyczerpany, a do wyboru pozostał jeden z trzech wariantów.
Radny Adam Zaczkowski stwierdził, że to nie ZDW o tym decyduje, a burmistrz dobrze
o tym wie. Rozmowa o akcjach lobbingowych miała miejsce, ponieważ nikt nie wiedział
dlaczego opcja budowy obwodnicy nad Wartą upadła. Powtórzył, że był świadkiem
sytuacji, kiedy dyrektor ZDW powiedział, że się nie da, a za chwilę się okazało, że się da.
Burmistrz odpowiedział, że na terenach zalewowych nie buduje się dróg. Powiedział, że
podejmie rozmowy ale nie „wychyli” się z pismem, które miałoby zaszkodzić Myszkowowi.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że w ubiegłej kadencji te spray były omawiane, radni
dostawali pisma.
Radny Eugeniusz Bugaj przypomniał, że organizatorem akcji protestacyjnej był pan Pucek,
który ściągnął do Myszkowa prasę i telewizję.
Pan Jarosław Duda zauważył, że wówczas te protesty dotyczyły ul. Paderewskiego, tego
starego śladu, a nie przejścia w dolinie rzeki Warty. Natomiast prawdopodobnie z tych
informacji, jakie są w posiadaniu Urzędu decydującym argumentem za odstąpieniem od tego
wariantu były uwarunkowania środowiskowe. Brak możliwości, teoretycznie, bo tego nie
sprawdzono, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy przejściu w dolinie
rzeki Warty. To był najistotniejszy powód.
Radny Adam Zaczkowski ponownie zwrócił uwagę na fakt, że na spotkaniu było około setki
osób, nie tylko właściciele zagrożonych posesji, a cała społeczność. Według niego należy
spróbować wytyczyć przebieg obwodnicy z mniejszą uciążliwością dla mieszkańców.
Poruszył kwestie związane z wolnymi przestrzeniami pomiędzy posesjami na Sikorce
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i mniejszą uciążliwością dla osób zamieszkałych w najbliższym sąsiedztwie również
kilkudziesięciu metrów.
Pan kierownik Jarosław Duda powiedział, że ta alternatywa również była zgłaszana
w ubiegłej kadencji do ZDW. Jednak Zarząd nie skorzystał z podsuniętego rozwiązania,
w żaden sposób się do niego nie odniósł.
Radny Adam Zaczkowski miał wątpliwości czy tryb konsultacji został wyczerpany skoro taka
alternatywa była zgłoszona, a ZDW się do niej nie odniósł.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta zakończyła dyskusję. Przywitała obecnego
na posiedzeniu radnego Rady Miasta i Gminy Koziegłowy pana Dariusza Stułę z Mysłowa.
Pan Dariusz Stuła opowiedział o funkcjonującej od trzech lat pod zarządem stowarzyszenia
szkole podstawowej i gimnazjum w Mysłowie, a także o planach zlikwidowania 3 szkół przez
gminę Koziegłowy.
Przewodnicząca komisji zapytała czy nauczyciele dużo stracili biorąc pod uwagę
wynagrodzenie?
Radny Eligiusz Uchnast zapytał, co się stało z nauczycielami. Czy zna klucz doboru
nauczycieli przez stowarzyszenie. Czy mieszkańcy mieli wpływ na to, kto będzie zatrudniony
w szkole?
Pan Dariusz Stuła poinformował, że w szkole w Mysłowie pozostał tylko 1 nauczyciel ze
„starej” kadry, wszyscy pozostali znaleźli zatrudnienie w innych placówkach na terenie
gminy. Natomiast faktem jest, że z tytułu karty nauczyciela jest to duża oszczędność dla
organu prowadzącego. Nie, mieszkańcy nie mieli wpływu na zatrudnienie. To jest sprawa
dyrektor szkoły.
Pan burmistrz, biorąc pod uwagę towarzyszące każdej reformie obawy dotyczące poziomu
nauczania, zapytał czy ten poziom wzrósł? Czy stowarzyszenie ściągnęło dobrych
nauczycieli, „starych” dydaktyków? Czy został zadany kłam temu, co mówi się powszechnie,
że kiedy odejdą nauczyciele, którzy uczą to poziom nauczania spadnie.
Pan Dariusz Stuła powiedział, że otwarcie stowarzyszenia dla wszystkich było wielką
niewiadomą. Nauczyciele, którzy są zatrudnieni muszą okazać się stażem, ambitni
nauczyciele, mający wyniki w nauczaniu są premiowani. Poziom nauczania w szkole wzrósł.
Szkoła, która przedtem w wynikach w gminie Koziegłowy była ostatnia, teraz jest trzecia.
Dzieci wygrywają konkursy, maja coraz lepsze wyniki.
Przewodnicząca komisji podziękowała panu Dariuszowi Stule za wizytę na posiedzeniu
i wyczerpujące udzielenie odpowiedzi na pytania.
Przewodnicząca komisji odczytała pismo wspólnoty mieszkaniowej z ul. Kościelnej 5a
(pismo stanowi załącznik do protokołu).
Pan burmistrz wyjaśnił, że ilekroć jest nawał wody, kiedy spływa ona z powierzchni parkingu
przy Polo-Market, podtapiany jest blok przy ul. Kościelnej. Została wykonana opaska, która
zbiera wodę i w tej chwili prawdopodobnie ten problem ustąpił. Ludzie wnioskują jeszcze
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o to by przestrzeń wokół bloku wyglądała godziwie i jest to naturalne. Ten teren jest
niewątpliwie miasta, ponieważ wykup mieszkań był realizowany po obrysie. Takich terenów
do zagospodarowania jest wiele. Za tym stoją pieniądze, które muszą być wyasygnowane
z budżetu. Koło się zamyka. Poziom wieloletnich zaniedbań w Myszkowie jest ogromny.
Oczekiwania mieszkańców zbiegły się w czasie, kiedy w budżecie nie ma środków, kiedy
zastanawiamy się gdzie zaoszczędzić, z czego zrezygnować. Prędzej czy później pewne
tematy trzeba będzie podjąć. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli pomożemy jednej wspólnocie
ruszy lawina wniosków. Będąc na wizji w tamtym terenie obiecał interwencję, jednak jest
jeszcze do sprawdzenia kwestia prawidłowego podłączenia opaski do kanalizacji deszczowej,
co jest ważniejsze niż położenie kostki.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodnicząca komisji

Małgorzata Trepka- Psyk

Mirosława Picheta
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