PROTOKÓŁ Nr 24/13
z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu
z dnia 23 stycznia 2013r.
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.
Nieobecni radni:
Pan Adam Zaczkowski – usprawiedliwiony.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok.
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
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.
Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta przedstawiła propozycje zmian do planu
pracy komisji. Powiedział, że bez zmian pozostaje pkt. 1 porządku posiedzenia komisji
w miesiącu lutym, nt. projektu adaptacji internatu na mieszkania komunalne.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy w tej informacji jest mowa o nakładach finansowych.
Przewodnicząca komisji zaproponowała zmianę pkt. 2 w miesiącu lutym, który otrzymał
brzmienie: Informacja na temat współpracy na linii dzierżawca - MTBS.
Radny Dariusz Muszczak zwrócił uwagę, że istotną sprawą jest sytuacja panująca w Galerii
Kupieckiej Oczko, zwrócił uwagę na bardzo mały ruch.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy w związku z tym powinna zaprosić prezesa Galerii na
posiedzenie komisji.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że jego zdaniem prezes nie powinien zostać zaproszony
do omawiania zaproponowanego tematu. Przypomniał, że Galeria została oddana
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w długoletnią dzierżawę panu Kotzurowi. Inne formy promocji Galerii nie należą do radnych.
Istotną kwestią jest współpraca między prezesem MTBS, a głównym dzierżawcą Galerii
Kupieckiej Oczko.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że radni powinni otrzymać konkretną informację.
Przewodnicząca komisji dodała, że na komisję lutową zostanie zaproszony prezes MTBS.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że chciałby, żeby radni z dowolnego źródła otrzymali
informację odnośnie rzeczywistej sytuacji w Galerii Kupieckiej Oczko oraz prognoz na lata
następne.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał radnego Dariusza Muszczaka, do czego będą potrzebne takie
informacje. Jego zdaniem, poprzez uzyskanie takich informacji nie zwiększy się sprzedaż
w Galerii. Przyznał, że rozumie troskę i chęć zdobycia wiedzy przez radnego Muszczaka.
Proponuje, żeby radny porozmawiał na temat sprzedaży z kupcami.
Radny Dariusz Muszczak przyznał, że radny Eligiusz Uchnast źle odczytał jego intencję.
Wyjaśnił, iż słyszał o pewnych sytuacjach i chciałby je sprostować. Jego zdaniem prezes
MTBS będzie najbardziej właściwy do wyjaśnienia tej kwestii. Rynek pracy i troska o tych
ludzi jest jak najbardziej we właściwości radnych. Powiedział, że sytuacja w Galerii nie jest
za fajna, można się spodziewać, że kupcy przyjdą po pomoc do radnych.
Radna Iwona Skotniczna zapytała, co zdaniem radnego Muszczaka oznacza sformułowanie
„sytuacja w Galerii nie jest za fajna”, czy jest mały obrót, czy nie są wynajmowane lokale.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że takie zapytanie można skierować do prezesa MTBS.
Jeśli jego odpowiedź nie będzie wyczerpująca, na posiedzenie komisji zostanie zaproszony
prezes Kotzur. Zapytała się, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania, w tej kwestii, po czym
przeszła do omawiania kolejnej części planu pracy komisji. Tematyka posiedzenia komisji
w miesiącu marcu i kwietniu pozostaje bez zmian.
Radny Eugeniusz Bugaj złożył wniosek, zaproponował przesunięcie tematyki pkt.1
z miesiąca marca na kwiecień. I kwartał jest kwartałem obrachunkowym, w związku z tym
radni będą mieć wiedzę, jak wodociągi zamknęły cały rok. ZWiK będzie po sporządzeniu
bilansu.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy przewodnicząca komisji rozważała zaproszenie
prezesów spółek. Czy wiadomo, kiedy spółki gminne będą miały zweryfikowane
sprawozdania finansowe.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że na posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu będą
zaproszenie prezesi spółek w następującej kolejności: SANIKO, ZWIK i MTBS. ZWIK
będzie miał zamknięty bilans w maju, MTBS i SANIKO w czerwcu.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że bilanse robi się w tej chwili szybko, firmy praktycznie
zamykają rok obrachunkowy w marcu.
Przewodnicząca komisji przypomniała, że w 2012r. bilans przedstawiało najpierw MTBS
w miesiącu maju, potem SANIKO i ZWIK w czerwcu.
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Radny Sławomir Zalega powiedział, że dobrze byłoby mieć informacje, kiedy spółki będą po
weryfikacji swoich sprawozdań rocznych.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że komisja będzie miała taką informacje w marcu,
ponieważ prezesi spółek będą wtedy gośćmi na posiedzeniu komisji. Jeśli będzie możliwość
przesunięcia na miesiąc kwiecień, to komisja przesunie terminy przedstawiania całorocznych
bilansów. MTBS będzie mieć sporządzony całoroczny bilans pod koniec maja.
Radny Sławomir Zalega zaproponował zaproszenie dwóch spółek w maju, a w kwietniu
jedną, żeby na komisji czerwcowej nie omawiano bilansów wszystkich trzech spółek.
Radny Andrzej Giewon wtrącił, że plan komisji jest otwarty i w każdej chwili można go
zmienić. Podkreślił, że to jest tylko zarys tego, co komisja będzie omawiać przez cały rok.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że to wszystko jest powielane, plany inwestycyjne
komisja otrzymała od SANIKO, ZWIK i MTBS. O innych rzeczach radni dowiadują się
z lokalnej prasy.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że plan komisji od miesiąca lipca do grudnia nie ulega
zmianie.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy w miesiącu kwietniu będzie poruszona tematyka
związana z kosztami poniesionymi na zimowe odśnieżanie dróg.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że ten temat nie jest ujęty w planie pracy komisji.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy nie warto byłoby, żeby taki temat był poruszany na
komisji, z uwagi np. na konieczność użycia nadzwyczajnych środków np. z uwagi na
załamanie pogody.
Przewodnicząca komisji zadeklarowała, że zorientuje się w marcu, czy będzie taka potrzeba;
jeśli tak, to punkt odnośnie odśnieżania dróg zostanie dodany w miesiącu kwietniu. Zapytała,
czy radni mają jakieś pytania lub uwagi. Poprosiła o jego przegłosowanie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu planu pracy Komisji Finansów i Budżetu na
2013r. Projekt planu pracy komisji przy 9 głosach za, został zaopiniowany pozytywnie –
jednogłośnie.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2013-2026.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Przy 9 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie gminy Myszków.
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Pan burmistrz wyjaśnił, że pojawiła się szansa objęcia strefą dodatkowo 7 ha na terenie pól
będuskich.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Przy 9 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków
i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy są jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.
Radny Sławomir Zalega zapytał, jaki wynika z tego skutek finansowy.
Pan burmistrz powiedział, że wpływy z tytułu tej opłaty są na pograniczu, wszystko zależy od
warunków atmosferycznych. Kwota z opłaty zbliża się do kwoty potrzebnej do utrzymania
czystości. Jeśli będzie taka potrzeba, zostanie przygotowane zestawienie na najbliższą
komisję.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ wie mniej więcej, że
chodzi o 100 tys. zł.
Pan burmistrz powiedział, że jego zdaniem chodzi o mniejszą kwotę, około 4 tys. zł, o czym
dyskutowano na sesji. Zaznaczył, że chodzi o przystanki komunikacyjne, których
właścicielem jest gmina. Zadeklarował, że zostanie sporządzone takie zestawienie.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych, przy 8 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
4/ Projekt uchwały w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z przylegającymi zabudowaniami
gospodarczymi.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Przy 8 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
5/ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Związek Gmin
Jurajskich.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy są jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.
Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, czy w projekcie uchwały do reprezentowania gminy
w pracach stowarzyszenia powinna być upoważniona jedna osoba, czy więcej. Zwrócił się
z pytaniem do Burmistrza, kto go zastąpi w sytuacji, gdy np. zachoruje.
Pan burmistrz powiedział, że w takich sytuacjach może być zastąpiony przez zastępcę
Burmistrza Miasta Myszkowa lub Sekretarza Miasta Myszkowa. Podkreślił, że przy
wszystkich tego typu uczestnictwach, zastępstwo za Burmistrza pełnią osoby, które są do tego
upoważnione.
Radny Andrzej Giewon zapytał, dlaczego gmina ponownie wróciła do członkostwa
w Stowarzyszeniu Związek Gmin Jurajskich. Podkreślił, że poprzedni Burmistrz zrezygnował
z tego członkostwa, z uwagi na brak korzyści dla gminy. Powiedział, że osobiście nie jest
przeciwko przystąpieniu gminy do tego stowarzyszenia.
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Pan burmistrz powiedział, że jest niezręcznie wypowiadać się o wcześniej podjętej decyzji,
ponieważ nie zna wszystkich warunków wystąpienia ze stowarzyszenia.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że wystarczy promocja gminy Myszków.
Pan burmistrz przypomniał, że był to wniosek złożony przez radnego Adama Zaczkowskiego.
Przyznał, że gmina musi iść w jakimś kierunku, jeśli chodzi o promocję gminy. Prezentacja
multimedialna przedstawiona przez przedstawicieli Związku Gmin Jurajskich na Komisji
Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ubiegłym roku pokazała, że
członkostwo powoduje zmniejszenie kosztów promowania gminy. Gmina może Związkowi
dać materiały do wystawienia na stoisku.
Radny Sławomir Zalega zapytał, jaką kwotą będzie ponosiła gmina za członkostwo.
Pan burmistrz powiedział, że stawka za członkostwo będzie wynosić około 0,60zł od
mieszkańca, czyli łącznie około 19 tys. zł.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Przy 8 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
6/ Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu u zbiegu ulic
Włodowskiej, Nadrzecznej i Traugutta w Myszkowie.
Pan burmistrz powiedział, że projekt uchwały powstał na wniosek jednego z mieszkańców
Mrzygłodu, który chciał, aby upamiętniono w 150 rocznicę Powstania Styczniowego,
pułkownika, który zginął podczas walk. Gmina przygotowuje uroczystość w dniu 28 lutego
dla upamiętnienia rocznicy Powstania Styczniowego, która będzie połączona min.
z wmurowaniem tablicy oraz inscenizacją.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Przy 8 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
7/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
z dotychczasowym dzierżawcą.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Przy 8 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Pan burmistrz powrócił do tematu projektu uchwały w sprawie opłaty targowej, omawianego
w ubiegłym roku na Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście.
Wówczas dyskusja szła w kierunku regulowania sprzedaży typu straganowego w centrum
miasta. Poprosił, żeby została poddana dyskusji na wszystkich komisjach. Są dwie
przeciwstawne informacje, z którymi powinni zapoznać się radni przez głosowaniem nad
projektem uchwały. Do gminy wpływają różne wnioski od przedsiębiorców, przed których
siedzibami odbywa się sprzedaż z koszyka. Przyznał, że taki projekt uchwały stosują miasta,
które mają, co do zasady uporządkowaną powierzchnię miasta. Miasta te stosują stawki
zaporowe.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że ostatnio na dyżurze Przewodniczącej były dwie osoby,
które narzekały na duże podatki. Ich zdaniem, dzięki marketowi wybudowanemu w dzielnicy
Mijaczów, zmniejszyła się ich sprzedaż.
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Pan burmistrz zapytał, czy chodzi o przedsiębiorcę prowadzącego budkę z hamburgerami.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że chodzi o budkę z mięsem.
Pan burmistrz przypomniał, że w zeszłym roku trzech wnioskodawców napisało, że stawka
24 zł za dzień handlu to za duża kwota. Kwestia opłaty była poruszana na Komisji Rozwoju
Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, radni pozostawili jej wysokość bez zmian. W tym
roku wpłynął jeden wniosek odnośnie tej samej kwestii. Powiedział, że należałoby lepiej
przygotować tę uchwałę.
Przewodnicząca komisji przypomniała, że poza opłatą targową z porządku obrad sesji została
zdjęta również skarga na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego.
Pan burmistrz dodał, że uchwała była przygotowana przed spotkaniem ze służbami
Wojewody. Wojewoda zakwestionował gminie zapisy w planie dla dzielnicy Nowa Wieś.
W trakcie rozmów ustalono, że gmina zastosuje się do uwag i naniesie poprawki w planie.
Radny Sławomir Zalega zapytał, na jakie ustępstwa poszły strony.
Pan burmistrz powiedział, że gmina w ramach umowy może dokonać reklamacji, czyli nie
będzie płacić w ramach już zawartych zapłaconych umów oraz zgodnie z zaleceniami
poprawi niektóre zapisy. Podkreślił, że gmina miała argumenty formalne, nie merytoryczne.
Teraz gmina będzie unikała dodatkowych kosztów, jest szansa, że plan zagospodarowania
przestrzennego wejdzie w życie później.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że uzasadnienie w odwołaniu od Rozstrzygnięcia
Nadzorczego jest nieprecyzyjne. Wskazał kuriozalne zapisy dotyczące min. ochrony
archeologicznej lub wymuszanie podłączenia do kanalizacji na podstawie nakazu, co jest
sprzeczne z konstytucją.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania do pana burmistrza.
Radny Eligiusz Uchnast podziękował burmistrzowi i pracownikom za pozyskanie
dofinansowania 4,5mln zł za uzbrojenie terenu na Gruchli.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, kiedy będą wznowione prace przy przebudowie ronda przy
ulicy 1 Maja, czy jest jakiś przybliżony termin zakończenia prac.
Pan burmistrz powiedział, że brakło do ukończenia prac 7 dni. Z przyczyn technologicznych
oraz aury, prace musiały zostać przerwane.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy oświetlenie na ul. Skłodowskiej zostanie przestawione
na czas zimowy.
Pan burmistrz sądził, że awaria została już usunięta. Zadeklarował, że zgłosi awarie
ponownie.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta odczytała wniosek złożony przez radnego
Adama Zaczkowskiego na Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
odnośnie publikacji protokołów z posiedzeń sesji i komisji w BIP na stronie Urzędu Miasta.
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Radny Sławomir Zalega powiedział, że wiele gmin tak robi, publikuje protokoły
z komisji i sesji. Jest to pełna jawność pracy Rady Miasta. Zawnioskował, aby również
plany pracy komisji były publikowane w BIP.
Radny Eligiusz Uchnast wraz z innymi radnymi podnieśli, że plany pracy komisji są
umieszczone na BIP.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że są w BIP, ale za 2011r. Komisja poparła ten wniosek.
Przewodnicząca komisji przedstawiła dwa zaproszenia. Pierwsze zaproszenie dotyczy wzięcia
udziału w XXXIV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich, które odbędzie się
28 lutego-1 marca w Kołobrzegu. Przewodniczący komisji podkreślił, że koszty udziału, które
są duże, pokrywa uczestnik. Nie zapadła jeszcze decyzja ze strony władz Urzędu Miasta
odnośnie zwrotów kosztów podróży. Zapytał, czy w związku z tym jest chętny do udziału
w Zgromadzeniu Ogólnym.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodnicząca komisji
Mirosława Picheta

Magdalena Niewiadomska
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