PROTOKÓŁ Nr 20/12
z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu
z dnia 26 września 2012r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 9 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pani Iwona Franelak – Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
Nieobecni radni:
Pan Eugeniusz Bugaj – usprawiedliwiony.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze 2012r.
4. Informacja na temat planowanych inwestycji z uwzględnieniem ponoszonych na ich
wykonanie kosztów w celu zabezpieczenia środków w budżecie miasta na 2013r.
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
9 radnych. Przy 9 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 9 głosach za,
przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 3.
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze
2012r.
Przewodnicząca komisji poprosiła o krótkie zreferowanie sprawozdania przez Skarbnika
Miasta Myszkowa.
Pani skarbnik powiedziała, że radni otrzymali opinię RIO, z której wynika, że jest pozytywna
oraz że wszystkie zapisy w informacji z wykonania budżetu i informacji z wykonania
Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne ze wszystkimi sprawozdaniami. Wykonanie
dochodów i wydatków w I półroczu, po stronie dochodowej jest dobre, wynosi 49,9%, po
stronie wydatków wynosi niecałe 40%. Wynika to z wykonania zadań inwestycyjnych w I
półroczu. Większość wydatków majątkowych, inwestycyjnych dokonywana jest w II
półroczu. W I półroczu są przygotowania, czyli przetargi, podpisywane umowy, płatności.
Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, polityka finansowa jest zaplanowana tak, jak w uchwale
budżetowej. Zwróciła uwagę, że za zgodą radnych oraz zarządzeniami burmistrza zostały
1

wprowadzone zmiany po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
Zmniejszenie dochodów nastąpiło wskutek obniżenia planu dochodów z tytułu udziału gminy
w podatku dochodowym od osób fizycznych. W I kwartale gmina otrzymała informację
z Ministerstwa Finansów, że plan zmniejszony zostanie o kwotę prawie 751 tys.157 zł.
Została zwiększona również subwencja oświatowa, w której znajdowała się kwota na
sześciolatki, wskutek podwyżek, które w zeszłym roku zostały przeprowadzone w oświacie.
Została zmniejszona dotacja na inwestycje. Zmiany dokonywane były również
w przychodach i rozchodach. Przychody, czyli głównie wolne środki, pożyczki zostały
zwiększone o 1 mln 175 tys. 803 zł, do budżetu została wprowadzona pożyczka w kwocie 63
tys. zł oraz wolne środki 1 mln 112 tys. 803 zł, z czego 400 tys. zł było przeznaczone na
pożyczkę dla SANiKO. Jeśli chodzi o rozchody, czyli wszystkie spłaty, zostały zmniejszone
o 200 tys. zł. Zmiany te wynikają one z tego, iż w kwietniu br. została podpisana umowa
z NFOŚiGW, która umorzyła gminie 50% pożyczki zaciągniętej na modernizację
i rozbudowę oczyszczalni ścieków, ta kwota jest zbliżona do 6 mln zł, w roku 2012r. do
spłaty pozostało 750 tys. zł. W związku z tym 400 tys. zł zostało przekazane uchwałą
SANiKO, faktycznie otrzymali 200 tys. zł. Została wprowadzona spłata kredytu 150 tys. zł,
ze względu na ostatnią transzę kredytu do Banku Śląskiego, który był wyżej oprocentowany
niż kredyt zaciągnięty w ubiegłym roku. Poprzez wprowadzenie tych zmian, plan wydatków
bieżących został zwiększony o 1 mln 410 tys. 039 zł, natomiast plan wydatków majątkowych
został zmniejszony.
Pani skarbnik omówiła dochody bieżące w planie finansowym (informacja o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do protokołu). Zdefiniowała
dochody majątkowe, jako dotacje z zewnątrz lub dotacje pozyskane ze środków unijnych.
Ogólnie dochody zostały wykonane w okolicy 49,9%, dochody własne są wykonane na
poziomie 56,54%. W skład dochodów własnych wchodzą: podatek od nieruchomości,
podatek rolny, podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa, opłata
za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej, podatek od czynności cywilno –
prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek opłacany w formie karty podatkowej.
Trudno jest wyszacować dochody, które pobiera Urząd Skarbowy, zależy to od różnych
czynników. Pani skarbnik powiedziała, że plan finansowy został przekroczony w 150% oraz
omówiła dochody pod kątem subwencji oraz dotacji celowych, dotacji na podstawie
porozumień, dotacje na zadania bieżące.
Najniższe wykonanie planu, jeśli chodzi o dochody, występuje w środkach ze źródeł
zagranicznych, przy realizacji zadań z Unii Europejskiej.
Szczegółowe wydatki na zadania inwestycyjne ujęte są w załączniku nr 3 (materiał stanowi
załącznik do protokołu). Opis zadań inwestycyjnych znajduje się w informacji
o kształtowaniu się WPF. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2012r. stanowi kwotę 11 mln 537
tys. 991 zł, bez planowanego kredytu w bieżącym roku. Podkreśliła, że nie zostały jeszcze
zabezpieczone środki na wynagrodzenia w oświacie.
Radny Sławomir Zalega stwierdził, że strategia finansowa została dobrze zaplanowana
odnośnie spłaty kredytu. Wykonanie zadań inwestycyjnych wygląda fatalnie. Wykonanie
zadań inwestycyjnych z dotacji oraz źródeł zagranicznych jest szczątkowe, z dotacji wynosi
3,93, ze środków zagranicznych wynosi 5,39.Wydatki majątkowe inwestycyjne zniekształcają
cały obraz wykonania zadań za I półrocze tego roku. Zapytał, co gmina zrobi, jeśli otrzyma 7
mln 115 tys. zł na solary i ich nie wykorzysta. Czy są jakieś informacje, że te środki będą
przekazane. Trzeba wykonać jakieś ruchy, żeby je przeznaczyć na rok następny.
Pani burmistrz odpowiedziała, że jeśli chodzi o realizację tego projektu, umowa będzie
podpisana w tym tygodniu lub w przyszłym. Po podpisaniu umowy gmina będzie zwracać się
do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę terminu realizacji. Podkreśliła również, że przed
podpisaniem umowy gmina nie mogła zmienić wniosku o dofinansowanie.
2

Radny Sławomir Zalega zapytał o środki uzyskane z tytułu podatku od nieruchomości, jaka
wpłynęła kwota podatku do budżetu od osób prawnych, a jaka od osób fizycznych za I
półrocze. Czy są jakieś zaległości, jaka jest ich realizacja.
Pani skarbnik odpowiedziała, że jeśli chodzi o plan przy osobach prawnych wynosi on ponad
7 mln zł, przy osobach fizycznych jest około 3 – 4 mln zł, łącznie wynosi około 12 mln zł.
Jeśli chodzi o realizację zaległości, wykonanie zarówno przy osobach fizycznych, jak
i prawnych wynosi powyżej 50%. Przy osobach prawnych podatek od nieruchomości
wpływa, co miesiąc, w tym roku zostały wprowadzone zmiany odnośnie terminów wpłacania
rat podatku, za wyjątkiem 30 stycznia, wpłaty wpływają do 15-go każdego miesiąca. Jeżeli
chodzi o osoby fizyczne podatek wpływa w ratach kwartalnych, do 15-go każdego miesiąca,
w marcu, maju, wrześniu i listopadzie. W przypadku osób fizycznych, często wpłaty
dokonywane są jednorazowo za cały rok. Pani Skarbnik wyjaśniła, skąd się wzięła kwota
około 5 mln zł za wykonanie podatku od nieruchomości osób prawnych. Zostało
przeprowadzone postępowanie kontrolne deklaracji podatkowych w bieżącym roku, gmina
uzyskała dodatkowe dochody od kolei, ponad 1 mln zł, wraz z odsetkami. Ta kwota rzutowała
na całe wykonanie. Pani Skarbnik nie posiadała takiej wiedzy planując budżet na 2012r. Są
różne sytuacje w ciągu roku, które wynikają z kontroli podatkowej gminy, np. z odpisów.
Radny Sławomir` Zalega zapytał czy zaległości bieżące za podatek od nieruchomości od osób
fizycznych i prawnych są niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Czy podatnicy
spłacają swoje zobowiązania kosztem bieżących płatności.
Pani skarbnik odpowiedziała, że ogólnie podatnicy lepiej płacą, natomiast są też tacy, gdzie
płacą dopiero po upomnieniach lub przez komornika. Jest wiele osób, które są objęte
egzekucją, gmina zajmuje hipoteki.
Radny Sławomir Zalega zapytał o pkt. 5 w dziale 852, mówiący o realizacji Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki przez ośrodki pomocy społecznej, dlaczego wykonanie wynosi
0 zł.
Pani burmistrz odpowiedziała, że w bieżącym roku były bardzo przedłużone terminy
podpisywania umów z ośrodkami pomocy społecznej, dopiero teraz została podpisana
umowa. Program „Reintegracja społeczno-zawodowa” kończy się wraz z końcem Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, a corocznie składane są projekty i podpisywane umowy.
W tym roku termin zawierania umów w Urzędzie Marszałkowskim przesunął się, za I
półrocze nie było żadnego wpływu. Gmina finansowała projekt, żeby mogły być realizowane
zadania przewidziane w budżecie, MOPS zwróci gminie środki.
Radny Sławomir Zalega zapytał odnośnie strony wydatkowej budżetu, dział 600, podrozdział
616- Drogi publiczne i gminne. Poprosił o wyjaśnienie braku realizacji zadań w ramach
wydatków inwestycyjnych, niskiego procentu realizacji 2,07% oraz dlaczego i w których
zadaniach inwestycyjnych czekają gminę opóźnienia i jak to wpłynie na ich realizację. Drugie
pytanie wiązało się ze specyfikacją wydatków bieżących na usługi remontowe. Zwrócił
uwagę, że wykonano nakładki asfaltowe o łącznej powierzchni 11 tys. zł. Stwierdził, że
nakładka asfaltowa w pozycji 6m2, 7m2 to załatanie dziury, nie wykonanie nakładki
asfaltowej, a zostało trochę środków do wykorzystania.
Pani burmistrz wyjaśniła, że specyfikacja była sporządzona w taki sposób, że odrębnie były
wyceniane nakłady na łatanie dziur i odrębnie na nakładki asfaltowe. Powiedziała, że
korzystniejsze dla gminy jest zrobienie nakładki, niż łatanie dziury.
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Radny Sławomir Zalega przypomniał temat dróg osiedlowych przy budynkach użyteczności
publicznej, który podnosił na poprzedniej sesji. Stwierdził, że najtragiczniejsza sytuacja jest
przy Przedszkolu nr 4. Codziennie przyjeżdża tam ok. 100 samochodów, rodzice odbierają
swoje dzieci. Poprosił o wykorzystanie pozostałych w budżecie środków na wykonanie
nakładek bądź załatanie dziur, zgodnie ze strategią ekonomiczną gminy.
Pani burmistrz dodała, że gmina musi mieć na uwadze uregulowanie stanu prawnego dróg.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że z jego wiedzy wynika, że zostało to już sprawdzone,
że to są drogi gminne.
Radny Dariusz Muszczak zwrócił uwagę, że droga dojazdowa do Przedszkola nr 4 jest
piękna, w porównaniu z drogą przy MTBS oraz drogami osiedlowymi przy ul. Sucharskiego.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że jest to generalny problem stanu dróg w Myszkowie.
MTBS powinien reagować na bieżąco z bieżących środków, żeby usprawnić dojazd do swojej
siedziby.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy to są tereny wspólnot.
Radny Dariusz Muszczak odpowiedział, że nie.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że tam już była przygotowana kostka, okazało się jednak,
że wywieziono ją gdzie indziej. Dodał, że pojawiła się osoba, która chciała pokryć połowę
kosztów potrzebnych na wyłożenie kostką chodnika przed sklepem oraz blokiem, niestety
nikt z gminy nie był zainteresowany. Prosił, żeby zwrócić uwagę na to, że jest to centrum
miasta.
Pani burmistrz dodała, że w najbliższym czasie będzie planowany budżet na następny rok,
będą w nim uwzględnione wszystkie wnioski radnych.
Radny Sławomir Zalega zapytał odnośnie działu 750 paragraf 23 - Zakupy inwestycyjne, na
co wykorzystano pozostałe środki, poza przewidzianą rozbudową głównej serwerowni.
Pani skarbnik odpowiedziała, że środki były zaplanowane na komputerowe oprogramowanie
dla urzędu, księgowe, podatkowe.
Pani burmistrz powiedziała, że gmina jest zobowiązana w ramach realizacji projektu
E-myszkovia do zmiany programów finansowo-księgowych i podatkowych. Programy te
gmina otrzymuje w ramach projektu, natomiast wdraża i szkoli pracowników na swój koszt.
Trwają jeszcze rozmowy. Gmina musi ostrożnie podejść do tematu, ponieważ z jednej strony
ma zobowiązania wynikające z realizacji projektu przez starostwo, a z drugiej strony
korzyścią jest przydatność dla urzędu.
Przewodnicząca komisji zwróciła się z pytaniem odnośnie zaległości podatkowych zakładów
objętych postępowaniem upadłościowym, naprawczym i likwidacją. O jakie zakłady chodzi
oraz czy jest szansa odzyskać zaległości.
Pani skarbnik odpowiedziała twierdząco, wskazała dla przykładu zakłady przy ulicy
Partyzantów: MYSTAL, MIŚTAL, MZM, MYSTAL w upadłości, Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. w likwidacji. Nie ma szansy na odzyskanie
zaległości, do tej pory zostały ściągnięte zaległości po byłym zakładzie MYFANA.
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Radny Sławomir Zalega dodał, że według jego opinii tam już wszystko zostało sprzedane
z hali produkcyjnych.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że gmina powinna rozmawiać z syndykiem, tym bardziej,
że tam jest jeszcze trochę majątku.
Radny Marian Tylkowski dodał, że podobno w MFNE pozostały jeszcze nieruchomości.
Pani burmistrz dodała, że w ubiegłym roku był planowany Dom Socjalny do licytacji, ale
transakcja nie doszła do skutku. Stan tego budynku nie jest dobry, pracownicy gminy
kontrolowali go.
Radny Marian Tylkowski stwierdził, że za dzierżawę Domu Socjalnego ludzie płacili kilkaset
złotych. Z takich pieniędzy utrzymuje się obecny prezes, który jeszcze funkcjonuje. Jego
zdaniem ten budynek jest wiele wart, gmina mogłaby zyskać, gdyby doszło do jego
sprzedaży.
Radny Sławomir Zalega zapytał, ile płaci prezes.
Radny Marian Tylkowski powiedział, że prezes płaci niecałe tysiąc złotych za cały budynek.
Przewodnicząca komisja zapytała odnośnie zeszłorocznych zwolnień pracowniczych
w Urzędzie Miasta, jak się ma to do roku ubiegłego, jeśli chodzi o wydatki.
Pani skarbnik odpowiedziała, że gmina ma na pewno duże oszczędności w administracji, na
gońcach. W ubiegłym roku była robiona kalkulacja wszystkich kosztów pracowniczych, która
wyniosła ponad 300 tys. zł. Pracownicy Ci byli zatrudnieni sezonowo, do roznoszenia
upomnień, podatków, nakazów, wymiaru podatku oraz pozostałej korespondencji. Obecnie te
obowiązki wykonują pracownicy urzędu, którzy są zatrudnieni dodatkowo na umowę
zlecenie. Taką możliwość dała gminie ordynacja podatkowa. Pani skarbnik zaproponowała,
aby zrobić taką analizę z wykonania budżetu za cały rok, żeby było porównanie do roku
ubiegłego.
Radny Sławomir Zalega zadał pytanie odnośnie przyszłorocznego budżetu, czy do gminy
dotarła informacja z Ministerstwa Finansów odnośnie przewidywanej w przyszłym roku
dotacji do przedszkoli.
Pani skarbnik potwierdziła, że czytała tylko prasową informację, oficjalne pismo nie dotarło
do gminy. Aktualnie kuratorium przeprowadza kontrole w przedszkolach, pod kątem ilości
dzieci w grupach. Dodała, że grupy w myszkowskich przedszkolach są bardzo liczne
i zastanawia się w związku z tym, czy nie będzie miało to wpływu na przydzielanie dotacji.
Grupy liczą średnio 30 dzieci, a powinny 25.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że do 2013r. będzie panowała trudna sytuacja
w przedszkolach. Podkreślił, iż obecnie dla 73 dzieci brakło miejsca w przedszkolach,
z uwagi na to, iż pozostały w nich 6 letnie dzieci. Dopiero, gdy w 2014r. około trzystu
sześciolatków pójdzie do szkoły, zwolnią się miejsca w przedszkolach.
Pani skarbnik dodała, że do 2010r. przedszkola funkcjonowały, jako zakłady budżetowe,
które otrzymywały od gminy dotację przedmiotową. Stanowiły ją wynagrodzenia, fundusze
socjalne, remonty. Obecnie po zmianie ustawy o finansach publicznych, zakłady budżetowe
zmieniły się w jednostki budżetowe.
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Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych. Przy 9 głosach za, informację
z wykonania budżetu zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
Przewodnicząca komisji zaproponowała przejście do omawiania informacji o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Informację zreferowała pani skarbnik, materiał
stanowi załącznik do protokołu.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, na jakiej podstawie została oszacowana w załączniku nr 1
prognoza dochodów związanych ze środkami z UE do 2016r.
Pani skarbnik odpowiedziała, że prognoza została oszacowana na podstawie załącznika
inwestycyjnego do uchwały budżetowej pt. Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne na lata 2012-2022.
Radny Adam Zaczkowski zwrócił się z tym samym pytaniem do pani burmistrz, podkreślając,
że projekty powinny zostać zakończone w 2015r., mając na uwadze zamknięcie okresu
programowania, które nastąpi w 2016r.
Pani burmistrz z panią skarbnik wskazywały na inwestycje, których realizacja zakończy się
w 2015r. Pani skarbnik dodała, że polega na wydziałach merytorycznych, na tej podstawie
sporządzana jest prognoza oraz założenia.
Radny Adam Zaczkowski podkreślił, iż prognoza jest sporządzana na nieistniejące konkursy,
w celu wykazania poziomu odpowiednich wskaźników.
Pani skarbnik pokreśliła, że załącznik inwestycyjny jest skonstruowany na wniosek radnych,
zawiera inwestycje realizowane w ubiegłym roku oraz te, które będą realizowane
w przyszłości, cały czas trwają przesunięcia inwestycji.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych. Przy 9 głosach za, informację
o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
Do punktu 4.
Informacja na temat planowanych inwestycji z uwzględnieniem ponoszonych na ich
wykonanie kosztów w celu zabezpieczenia środków w budżecie miasta na 2013r.
Każdy z radnych otrzymał informację, materiał stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca komisji zapytała o wyjaśnienie dużych kosztów poniesionych na budowę
drogi koło Przedszkola w wysokości 427 tys. zł. Dla porównania powiedziała, że koszt
budowy ul. Łowczej z kostki, wynosił 115 tys. zł, a różnica długości między tymi drogami to
40 m. W związku z tym zapytała, czy cena kostki wzrosła, w tym wykazie nic więcej nie
pisze.
Pani burmistrz powiedziała, że na pewno tą kwotę stanowi kosztorys. Zgodziła się
z przewodniczącą komisji, że w tytule zadania nie jest sprecyzowany pełny zakres robót,
chodzi nie tylko o nawierzchnię, również o odwodnienie.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że nie jest pewny, że tytuł zadania powinien być taki
szczegółowy. Jego zdaniem istotne są cele zawarte w zadaniu. Powiedział, że w ramach tego
projektu była wykonana nawierzchnia, zabezpieczenie ścian przedszkola, odwodnienie.

6

Radny Adam Zaczkowski przyznał rację przewodniczącej komisji mówiąc, że jest to
niekonsekwencja, wskazał inwestycje wymienione w przedstawionej informacji, które mają
szczegółową nazwę.
Pani burmistrz zgodziła się, że nazwę można zmienić w planowaniu budżetu, doprecyzować.
Przewodnicząca komisji zapytała o termomodernizację ZSP nr 5, czy jeśli gmina nie otrzyma
dofinansowania będzie musiała realizować to zadanie.
Pani burmistrz powiedziała, że gmina musi podnieść koszty modernizacji, ponieważ
w ramach tego projektu jest tzw. małe ułożenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Inwestycja musi zostać
zrealizowana, w innym przypadku gmina musiałaby spłacać pożyczkę. Zaznaczyła, że gmina
dostała pożyczkę w umorzeniu pożyczki.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, jakie są planowane oszczędności na ogrzewaniu w ZSP
nr 5.
Pani burmistrz wróciła do tematu umorzeń, wskazując duże umorzenie włożone do zadania
dotyczącego ul. Spółdzielczej III etap. Inwestycja powinna zostać rozpoczęta w przyszłym
roku, żeby nie stracić 6 mln zł. Przypomniała radnym, że jeszcze pod koniec poprzedniej
kadencji zastanawiali się, które inwestycje przeznaczyć pod umorzenie pożyczki.
Radny Eligiusz Uchnast zadał pytanie odnośnie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w drodze wojewódzkiej DW 791 na odcinku od km 20+033 do km 21+833”, jak wyglądają
sprawy prawne. Czy ZDW ukończył procedurę, czy gmina ma szansę na rozpoczęcie
kanalizacji oraz na spięcie tych wszystkich zadań powstałych na ul. Wolności.
Pani burmistrz powiedziała, że nadal trwają rozmowy z ZDW, w tej chwili skomunikowani są
projektanci, przy robieniu projektu ul. Kościuszki gminna kanalizacja jest również
doprojektowywana. Jeśli chodzi o ul. Wolności, gmina ma uregulowany stan prawny działek,
co do tej pory blokowało projekt. Do starostwa zostały złożone wnioski do ksiąg wieczystych.
Sama regulacja została już przeprowadzona. Podkreśliła, że w tej chwili od województwa
zależy, czy gminną inwestycję przy ul. Wolności umieści w swoich planach do realizacji na
najbliższe lata.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał, czy gmina jest przygotowana do rozpoczęcia inwestycji
i posiada stosowną dokumentację.
Pani burmistrz powiedziała, że do złożenia jest wniosek o pozwolenie na budowę.
Radny Sławomir Zalega zapytał o kanalizację na ul. Kolejowej.
Pani burmistrz odpowiedziała, że umowa została zawarta, a dzisiaj został przekazany plac
budowy, gmina może przystąpić do rozpoczęcia inwestycji na ul. Kolejowej
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodnicząca komisji poprosiła panią skarbnik o krótkie przedstawienie zmian w uchwale.
7

Pani skarbnik omówiła najważniejsze zmiany w budżecie. Zostały zmniejszone przychody
o kwotę 105.065,00 zł. Kwota ta jest różnicą pożyczki, która została wprowadzona do
budżetu w wysokości 1 mln zł, a rzeczywistą kwotą przyznaną z WFOŚiGW. W bieżącym
miesiącu została podpisana umowa. Wysokość pożyczki wynosi 894.240,00 zł. Po stronie
wydatków zostały zmniejszone przychody w dziale 900, Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, w rozdziale Gospodarka odpadami z tytułu podpisania umowy, z przeznaczeniem
na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Jest to zadanie realizowane
w ramach II etapu. W dochodach zostały zwiększone dochody o kwoty 50.495,00 zł i 1,72zł.
Zostały zwiększone dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna, w związku z podpisaną
umową na dofinansowanie projektu „Reintegracja społeczno – zawodowa” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Po piąte do budżetu została wprowadzona dotacja
celowa, ponieważ również została podpisana umowa z WFOŚiGW w Katowicach na
dofinansowanie PONE. W ramach wydatków bieżących będą dokonywane przesunięcia na
zadania, gdzie jest potrzeba zwiększenia planu wydatków. W uchwale budżetowej zostały
zabezpieczone środki dla MOPS, w wysokości 20% własnego wkładu przy zasiłkach stałych.
Zdaniem pani skarbnik MOSiR boryka się już od dłuższego czasu z problemami
finansowymi. Problemy dotyczą zadań dołożonych przez gminę. Gmina przekazała w zarząd
MOSiR Orlika białego i zwykłego przy ZSP nr 1 oraz Orlika zwykłego w Mrzygłodzie.
Zarządca Orlików ponosi duże koszty związane z energią, w związku z tym MOSiR wystąpił
z pismem o zwiększenie planu budżetu o 160 tys. zł. W porozumieniu z panią Burmistrz
i panem Burmistrzem, po przeanalizowaniu ich potrzeb, kwota 117.750 zł została przesunięta
z MOPS na MOSiR. Pani skarbnik omówiła ostatnią zmianę zaproponowaną do budżetu,
dotyczącą załącznika 2.2, która polega na przesunięciu z zadania inwestycyjnego pn. Budowa
drogi w ulicy 1 Maja – IV etap” na zadanie pn. „Budowa ulicy Jana Pawła II –II etap” środki
w wysokości 20 tys. zł. Gmina ma oszczędności po przetargach na zadaniu pn. „Budowa
drogi w ulicy 1 Maja – IV etap”. Natomiast na zadanie pn. „Budowa ulicy Jana Pawła II –II
etap” brakuje środków na aktualizacje map do celów projektowych.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy wiadomo, jaki jest koszt utrzymania takiego Orlika
w ciągu roku.
Pani burmistrz zapytała, czy chodzi o białego Orlika.
Przewodnicząca komisji odpowiedziała, że ogólnie jej chodzi o Orliki.
Pani burmistrz powiedziała, że informacja o Białym Orliku zostanie przygotowana.
Pani skarbnik powiedziała, że gmina ponosi koszty utrzymania Białego Orlika, a nie pobiera
opłat za bilety wstępu.
Radny Andrzej Giewon dodał, że gmina otrzymała dotację.
Pani burmistrz wyjaśniła, że gmina otrzymała pieniądze tylko na zatrudnienie instruktora,
mimo wszystko opłat za wstęp wypożyczalnię łyżew nie pobiera.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że zostały już dopuszczone opłaty. A co z opłatami za
wypożyczenie łyżew.
Pani burmistrz odpowiedziała, że to nie jest takie proste oraz że nikt nie chce, żeby
mieszkańcy Myszkowa ponosili opłaty za korzystanie z lodowiska, podczas gdy w sąsiedniej
gminie nie ma takiego obowiązku. Zaznaczyła, że Biały Orlik cieszył się ogromną
popularnością. Przyznała, że można się zastanowić nad małymi opłatami za wypożyczenie
łyżew, choćby ze względu na ich odtworzenie. Zdaniem pani burmistrz zakupione łyżwy
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okazały się mało trwałe, były wysłane do reklamacji. Wykonawca zapewniał, że są dobrej
jakości.
Więcej pytań nie zgłoszono, przewodnicząca poprosiła o zaopiniowanie projektu uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres kolejnych
3 lat części nieruchomości w budynku Urzędu Miasta położonego w Myszkowie przy
ul. Kościuszki 26, o powierzchni 52,80 m2.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków własności
niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
4/ Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Myszków.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Do punktu 6.
Sprawy różne.
Przewodnicząca przeczytała treść pisma z dnia 19.09.2012r. od prezesa ZWiK, adresowane
do Przewodniczącej Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta Myszkowa. Materiał stanowi
załącznik do protokołu.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, na jakiej zasadzie działa i ile kosztuje gminę oświetlenie na
boisku ZSP nr 5. Zwrócił uwagę na to, iż wielokrotnie działa ono na opustoszałym boisku.
Pani burmistrz odpowiedziała, że szkoła pokrywa koszty za oświetlenie boiska przy ZSP nr 5.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że najprawdopodobniej działa tam system oświetlenia
za pomocą SMS. Stwierdził, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ nie ma tam
opiekuna obiektu, tak jak to jest na Orlikach.
Radny Eligiusz Uchnast dodał, że jest tam zegar do oświetlenia tych wszystkich urządzeń
wokoło i powinny być przestawiane dane, w zależności od pory dnia, roku itd.
Pani burmistrz powiedziała, że sprawdzi i zapozna się ze sprawą.
Radny Dariusz Muszczak powtórzył pytanie z sierpniowego posiedzenia komisji, odnośnie
budowania bieżni przy Orlikach.
Pani burmistrz zapewniła, że sprawdzone zostały aktualnie ogłaszane konkursy i nie ma
w nich możliwości wybudowania lub modernizacji bieżni. Zmiany w dokumentacji do
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Orlików są niemożliwe, Orliki stanowią standardową budowlą, finansowaną przez
ministerstwo.
Radny Dariusz Muszczak zapytał o możliwość budowania bieżni przy nowych obiektach.
Pani burmistrz powiedziała, że przy nowych obiektach, jeżeli nie będą obwarowane zapisami,
jakimi są obwarowane Orliki, jak najbardziej będzie wzięte to pod uwagę.
Radny Adam Zaczkowski nawiązując do kłopotów finansowych MOSiR w związku
z przekazaniem przez gminę dodatkowych zadań, zapytał, czy problemy są związane
z nowymi formami działalności, czy są zmniejszone przychody z działalności. Zwrócił uwagę
na powstanie ścianki wspinaczkowej i zapytał, z jakich środków powstała.
Pani skarbnik wyjaśniła, że wszystkie dochody, które wpływają do MOSiR z tytułu basenu,
siłowni, przekazywane są do Urzędu Miasta. W uchwale budżetowej gmina przyjęła plan
ponad 1mln 700 tys. zł. Dodała, że MOSiR złożył wniosek do uchwały budżetowej na ponad
2 mln zł, sygnalizował również braki na energię elektryczną. Pani skarbnik wyjaśniła, iż
środki na ściankę wspinaczkową pochodzą z Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
W bieżącym roku gmina zwiększała wydatki na ten program o 145.000 zł, 65.000 zł zostało
przeznaczonych na profilaktykę przeciwalkoholową, natomiast 80.000 zł zostało
przekazanych do MOSiR, z przeznaczeniem na budowę ścianki wspinaczkowej.
Pani skarbnik powiedziała, że gmina będzie planować dużo środków na rok następny,
ponieważ za lata 2008-2011 jest dużo środków znaczonych, pochodzących min. z wpłat za
koncesje. Są to środki niewydatkowane w wysokości około 280.000 zł. Pozostało jeszcze 135
tys. zł, gmina jest już po rozmowie z kierownik MOPS, gmina będzie zakładać plan 600.000
zł. Pani skarbnik zapewniała, że MOSiR i MDK będą miały dodatkowe środki.
Radny Adam Zaczkowski zaproponował rozwiązanie problemu bieżni lekkoatletycznej
w związku z dużą ilością środków pozostałych na tym programie.
Pani burmistrz powiedziała, że warunek jest taki, że musi być powiązanie z zajęciami, które
są na tych obiektach prowadzone. Dodała, że nie widzi problemu i proponuje zaplanować
projekt związany z budową bieżni wraz z instruktorem.
Radny Dariusz Muszczak powrócił do tematu ścianki wspinaczkowej, pytając, czy w ramach
przewidzianych środków jest pula na instruktorów, opiekunów. Słyszał, że kilku
pracowników MOSiR zostało przeszkolonych w tym celu.
Pani skarbnik potwierdziła, że tam będzie instruktor. Powiedziała, że nie zna kalkulacji
szczegółowej, bo to zawiera sam program. Jeśli chodzi o instruktora lub opiekuna, może to
być obsługa MOSiR.
Pani burmistrz proponuje, aby zapytać dyrektora jak będzie wyglądać jej realizacja.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy z omawianych środków zostały zakupione komputery
do MDK.
Pani burmistrz wyjaśniła, że komputery zostały zakupione w ramach dużego projektu
realizowanego przez gminę pn. „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych
oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem”. Natomiast zajęcia „Street Dance” oraz z baletu
powstały w ramach tych środków. Dodała, że przy realizacji tego projektu powstały
oszczędności, które za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego gmina
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może przekazać na rozbudowę sieci i dodatkowe komputery. Będzie przeprowadzona
dodatkowa rekrutacja.
Radna Iwona Skotniczna zapytała, czy projekt budowy Skyte Park jest powiązany
z projektem pn. „Przebudowa drogi w ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia
ulicznego”.
Pani burmistrz odpowiedziała, że to są dwa odrębne projekty. Przyznała, że była kiedyś
koncepcja projektu, który obejmował przebudowę drogi między pocztą a ZSP nr 3 oraz
budowę Skyte Parku. Teraz jest projekt obejmujący przebudowę ul Kościelnej, 1 Maja - IV
etap oraz 3 Maja, a Skyte Park będzie odrębnym projektem.
Radny Dariusz Muszczak poruszył temat radaru i kamery z systemem czerwonego światła.
Czy gmina będzie coś w tym temacie robić.
Pani burmistrz przyznała, że pomysł nie znalazł pełnej aprobaty w Radzie Miasta.
Potwierdziła, że pomysł z czerwonym światłem jest zasadny, zwłaszcza przy ZSP nr 3.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy zostało wystosowane pismo przez Komendanta Straży
Miejskiej do Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku ze zmianą charakterystyki działania
tych świateł na Mijaczowie.
Pani burmistrz potwierdziła, że komendant Straży Miejskiej skierował dwa pisma dotyczące
regulacji oświetlenia na Mijaczowie oraz na ul. Kościuszki.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodnicząca komisji

Protokołowała

Mirosława Picheta

Magdalena Niewiadomska
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