PROTOKÓŁ Nr 25/13
z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu
z dnia 27 luty 2013 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 9 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pan Ryszard Milej – Prezes MTBS.
4. Pani Agnieszka Redlińska – Z-ca kierownika wydziału NU.
Nieobecni radni:
1.Pan Eligiusz Uchnast – usprawiedliwiony.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat współpracy na linii MTBS- dzierżawca „Galerii Oczko”.
4. Informacja na temat projektu adaptacji internatu na mieszkania komunalne.
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.
Informacja na temat współpracy na linii MTBS- dzierżawca „Galerii Oczko”.
Wszyscy radni otrzymali informację, materiał stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta poprosiła pana Ryszarda Mileja Prezesa
MTBS o omówienie informacji.
Pan Ryszard Milej powiedział, że w ramach umowy, zawartej między MTBS i dzierżawcą
„Galerii Oczko” obie instytucje współpracują. Współpraca układa się dobrze, większych
perturbacji nie ma. Wszystkie wątpliwości są na bieżąco wyjaśniane i rozwiązywane.
Powiedział, że ze strony banku nie docierają żadne złe informacje do MTBS. Powiedział, że
przeraża go jedynie, że nie ma za dużego ruchu w Galerii Oczko. Słyszał od mieszkańców
Myszkowa, że w Galerii Oczko ma się pojawić duża hurtownia chińska, na około 300 m2.
Radny Marian Tylkowski zapytał, czy pojawienie się hurtowni przyczyni się do poprawy, czy
do pogorszenia sytuacji tam handlujących.
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Pan Ryszard Milej powiedział, że na pewno dzierżawca będzie miał więcej pieniędzy. Kupcy
powinni rozpatrywać z właścicielem kwestie, co będzie dla nich korzystne, a co nie.
Powiedział, że MTBS będzie spokojnie na to patrzeć, póki Galeria będzie miała dzierżawców.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta rozpoczęła dyskusję i poprosiła o zadawanie
pytań.
Radny Sławomir Zalega zapytał, jaki będzie skutek przede wszystkim dla kupców, którzy już
tam funkcjonują. Powiedział, że nowy dzierżawca konkurencyjnymi cenami spowoduje, że
obecni kupcy temu nie sprostają.
Pan Ryszard Milej wyjaśnił, że to już nie jest sprawa MTBS. Przyznał, że po części zgadza
się z radnym Zalegą, widzi pewne zagrożenia dla kupców. Jego zdaniem zagrożeni kupcy
mogą w jakiś sposób temu przeciwdziałać. Zdaniem pana Ryszarda Mileja, dla MTBS nie jest
ważne, od kogo są pieniądze, byleby były.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że radnych interesują również miejsca pracy dla
kupców.
Pan Ryszard Milej powiedział, że już nikt nie ma na to wpływu.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że ta sytuacja ma dwie strony medalu. Po pierwsze może
przyczynić się do większego ruchu, po drugie podkreślił, że najpierw należy dbać o miejsca
pracy. Przyznał, że wszystko się okaże „w praniu”.
Przewodnicząca komisji dodała, że nie wiadomo, czy będą oni zatrudniać mieszkańców
Myszkowa, czy będą mieć swoją obsługę.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy radni mają jakieś pytania, uwagi. Z uwagi na brak
pytań, przewodnicząca komisji zamknęła dyskusję na ten temat, dziękując równocześnie
prezesowi MTBS za przybycie i omówienie informacji.
Do punktu 4.
Informacja na temat projektu adaptacji internatu na mieszkania komunalne.
Wszyscy radni otrzymali informację, materiał stanowi załącznik do protokołu.
Pan burmistrz powiedział, że w tym roku gmina chce zapewnić dojazd do internatu, ponieważ
gmina ma zgodę Starostwa na 2 lata na dojazd tą drogą, którą dojeżdża się do szkoły. Dojazd
do internatu jest drogą wcześniejszą, porośniętą drzewami. Gmina musi również zająć się
sprawą zjazdu do drogi wojewódzkiej. Dodał, że gmina prowadzi rozmowy z Regionalną Izbą
Gospodarczą, która zgłosiła ofertę przygotowania procedury Partnerstwa PublicznoPrywatnego. W tej chwili gmina jest na etapie wstępnym, została przygotowana pierwsza
część analizy, do której gmina wniosła uwagi. Analiza jest korygowana, po jej przygotowaniu
gmina będzie zorientowana, jakie są warunki proceduralne. Zamysł jest taki, żeby w ramach
PPP przyspieszyć prace nad adaptacją budynku internatu pod mieszkania komunalne przy
użyciu podmiotu prywatnego, który musiałby widzieć interes, z zachowaniem trybu
ustawowego.
Radny Andrzej Giewon zapytał Burmistrza, jaki będzie koszt tego remontu.
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Pan burmistrz odpowiedział, że kosztorysowe wielkości wahają się w przedziale 3,5–4 mln zł.
Podkreślił, że są to szacunkowe liczby, nikt nie zrobił ekspertyzy. Ekspertyza będzie na etapie
projektu, do momentu zlecanego projektu, obowiązuje kosztorys inwestorski. W ramach tego
projektu mówi się również o przyłączeniu kanalizacji.
Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, czy radni mogą się dowiedzieć coś więcej na temat
procedury PPP. Jego zdaniem zapowiedzi Burmistrza są enigmatyczne.
Pan burmistrz powiedział, że na tym etapie nie doda nic więcej. Gmina zawarła współpracę
z Regionalną Izbą Gospodarczą, która przygotowuje analizę. Potem gmina będzie wiedziała,
jak ma wyglądać harmonogram, jakie byłyby ewentualne koszty. Wyjaśnił, że jeśli wejdzie
podmiot prywatny i wyda pieniądze zamiast gminy, będzie się to przenosić na koszty
związane z eksploatacją tego obiektu.
Radny Eugeniusz Bugaj stwierdził, że radni nie będą wiedzieć, ile podmiot prywatny
zabierze, czy część budynku, czy część gruntu.
Pan burmistrz powiedział, że cały budynek będzie zagospodarowany, nie będzie dzielony na
segmenty.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że rozumie, że harmonogram będzie ustalany po
oszacowaniu kosztów. W trosce o mieszkańców Myszkowa, zapytał się, kiedy zostaną
uruchomione te mieszkania, czy to potrwa 2 lata, 5, 10, czy 20 lat.
Pan burmistrz powiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Kiedy będą
dokumenty od RIG, gmina będzie wiedzieć, czy w tę procedurę wchodzić. Może się okazać,
że w ramach przedstawionej procedury będą znane koszty wyjściowe przygotowania
dokumentacji, przetargu, obsługi prawnej.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy gmina bierze pod uwagę inne warianty dofinansowania
tej inwestycji.
Pan burmistrz powiedział, że jest rozważany wariant, aby wejść, jako gmina w projekt termo
modernizacyjny. Powiedział, że z powodu zaostrzonego wskaźnika zadłużeniowego dla
gminy, najwcześniej za 2 lata, jeśli miałaby to robić gmina.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta
w Myszkowie na 2013r.
Pan burmistrz powiedział, że przyjrzał się dyskusjom z poprzednich dwóch lat
i wcześniejszym, odnośnie spraw spółek, których jedynym właścicielem jest gmina. Zdaniem
Burmistrza, żeby dyskusje były właściwe i efektywne, zadeklarował przedstawienie radnym
dokumentów finansowych spółki, kiedy one będą przebadane przez Biegłych Rewidentów.
Powiedział, że nie chciałby wchodzić w kompetencje Biegłego Rewidenta. Chciałby, żeby te
dokumenty były przebadane przez Biegłego Rewidenta i zatwierdzone przez Walne
Zgromadzenia.
Przewodnicząca komisji przypomniała radnym, że w miesiącu maju w porządku obrad
komisji będzie analiza wyniku finansowego ZWIK, a w czerwcu Saniko i MTBS.
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Radny Sławomir Zalega powiedział, że kiedy na poprzedniej komisji była dyskusja o tym,
chodziło o to, żeby spółki wcześniej uporały się z badaniem bilansu. Radni mają świadomość,
że Biegli Rewidenci wykonujący takie dokumenty nie robią tego po raz pierwszy. Znając
specyfikę działalności spółek, powiedział, że te bilanse sporządza się dosyć szybko, w tej
chwili nie czeka się na to do czerwca. Poprosił, żeby spółki przygotowały te dokumenty
wcześniej, jeśli będą w stanie. Wyjaśnił, że chodzi również o to, żeby na jednej komisji nie
były omawiane wszystkie trzy spółki. Zwrócił się do Burmistrza z prośbą, żeby
Zgromadzenie Wspólników odbyło się wcześniej. Powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby
dyskutować nad materiałem niezweryfikowanym, nigdy tak nie było. Przypomniał sobie, że
była taka sytuacja z MTBS, gdzie były przedstawiane analizy rezerw, ale być może ta
dyskusja była wówczas potrzebna.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że sugestia radnego Zalegi wynika z tego, co radni
proponowali na poprzedniej komisji, odnosząc się min. do formy współpracy MTBS z Galerią
Oczko, min po to, żeby nie piętrzyć tych spotkań. Przyznał, że radni chcieliby wiedzieć, jaka
jest kondycja tych spółek, niekoniecznie po spotkaniu Zgromadzenia Wspólników. Materiały
będą wówczas tylko dyskusyjne, tylko do zatwierdzenia. Przyznał, że radni nie mają wpływu
na sytuację w spółce, mogą się tylko dowiedzieć, jak w ZWIK, radni mogą debatować, a i tak
decyzja ostateczna jest poza nimi, jeśli chodzi o cenę wody. Przyznał, że czasami mieszkańcy
Myszkowa o takie rzeczy pytają, a radni chcieliby wiedzieć więcej od redaktora Gazety
Myszkowskiej.
Przewodnicząca komisji zasugerowała, że w marcu na posiedzeniu komisji, kiedy będą obecni
wszyscy prezesi spółek, zostanie to ustalone. Zapytała, czy radni mają jakieś pytania, uwagi.
Radny Ryszard Bugaj zwrócił uwagę, że sesja wypada 28 marca, w Wielki Czwartek, zapytał,
czy jest możliwość zmiany terminu sesji. Zaproponował przełożenie terminu sesji na wtorek
26 marca.
Pan burmistrz powiedział, że uwaga jest jak najbardziej słuszna.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
9 radnych. Przy 9 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków nieruchomości
położonej w Myszkowie.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że radni otrzymali projekt uchwały. Zapytała, czy mają
jakieś pytania lub uwagi.
Radny Sławomir Zalega zapytał, o którą działkę chodzi.
Pan burmistrz powiedział, że jest to jedna z działek, która się wkomponuje w plany ciągu
pieszo rowerowego, który miałby łączyć ul. Ogrodową z basenem na Pohulance. Gmina
przygotowuje regulacje stanu prawnego. Gmina negocjowała i ma szanse na nieodpłatne
przejęcie części takiej działki, która będzie pod taki cel.
Radny Sławomir Zalega zapytał, jaki będzie przebieg tej ścieżki.
Odbyło się głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Przy
9 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
4

Przewodnicząca komisji powiedziała, że komisja ma do zaopiniowania 3 pisma. Materiał
stanowi załącznik do protokołu. Wszyscy radni pisma otrzymali. Przewodnicząca komisji
rozpoczęła dyskusję kolejno nad trzema pismami.
- pismo z dnia 6.02.2013r. w sprawie wniesienia do ZWiK Sp. z o.o. aportu stanowiącego
nieruchomość położoną w Myszkowie przy ul. 1 Maja, ozn. jako działki nr 6662/3 i 6662/4
(przepompownia ścieków).
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy wodociągi mogłyby przedstawić harmonogram przejęcia
środków trwałych.
Pan burmistrz powiedział, że nie ma przeciwwskazań.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy wodociągi złożyły już harmonogram Burmistrzowi.
Pan burmistrz powiedział, że kiedyś radni byli z nim zapoznawani, teraz gmina go realizuje.
W harmonogramie są poślizgnięcia w realizacji, w zeszłym roku były 3 obiekty, w tym roku
będą 2 obiekty. Powiedział, że poprosi, żeby taki harmonogram został przedstawiony.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że wodociągi w Wieloletnim Planie Rozwoju
Modernizacji biorą pod uwagę ewentualne możliwości przejęcia od gminy Myszków
obiektów w formie tzw. konwersji wierzytelności udziału. Poprosił, aby kiedyś na sesji prezes
ZWIK pan Woszczyk przedstawił, jak wodociągi to widzą, jakie są perspektywy. Wszyscy
zdają sobie sprawę, że nie jest to sztywny harmonogram.
Pan burmistrz zapytał, czy może to prezes wodociągów zrobić w miesiącu marcu.
Radny Sławomir Zalega zgodził się na propozycję Burmistrza.
Przewodnicząca komisji dodała, że Komisja Rozwoju Miasta, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw zaopiniowała pismo pozytywnie.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że jeżeli są potrzebne dodatkowe informacje,
zaproponował opiniowanie na komisjach przed sesją marcową, po uzyskaniu informacji
bezpośrednio od prezesa ZWIK.
Pan burmistrz powiedział, że harmonogram był już kilka razy prezentowany, taka była wola
ze strony rady, żeby przekazywanie majątku oczyszczalni i towarzyszących obiektów było
rozłożone na raty. Jest to jeden z etapów realizacji.
Radny Sławomir Zalega zapytał odnośnie podniesienia kapitału, budynek przepompowni
i budynki obsługi technicznej mieszczą się na jednej działce. Czy w związku z tym jest
potrzeba, żeby wnosić 2 działki dodatkowym aportem.
Pan burmistrz powiedział, że chodzi o kwestię dojazdu do przepompowni.
Pani Agnieszka Redlińska dodała, że to jest działka, która stanowi specjalną strefę ochronną
wokół przepompowni, znajduje się w planie zagospodarowania przestrzennego. W planie są
to tereny zieleni nieurządzonej dookoła tej nieruchomości. Powiedział, że prezes ZWIK
zwrócił się do Burmistrza o przekazanie tej działki w formie strefy ochronnej obiektu
przepompowni.
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Radny Sławomir Zalega zapytał, czy ten temat był konsultowany z wodociągami.
Pani Agnieszka Redlińska powiedziała, że tak. Z takim wnioskiem zwróciły się wodociągi,
były rozmowy, czy są konieczne dwie działki, czy tylko zabudowana. Wodociągi stwierdziły,
że również ta działka dookoła.
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie pismo pierwsze.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Przy 9 głosach za, Komisja
zaopiniowała pismo pozytywnie- jednogłośnie.
- pismo z dnia 12.02.2013r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ZWiK Sp. z o.o.,
który zostanie pokryty wierzytelnością przysługującą Gminie Myszków w stosunku do spółki
z tytułu zwrotu nakładów poniesionych na modernizację oczyszczalni ścieków.
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie pismo drugie.
Odbyło się głosowanie W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Przy 9 głosach za, Komisja
zaopiniowała pismo pozytywnie- jednogłośnie.
- pismo z dnia 04.02.2013r. w sprawie sprzedania działek o numerach 1322 i 1330,
położonych w Myszkowie-Mrzygłodzie.
Przewodnicząca komisji odczytała pismo. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Pan burmistrz powiedział, że ta działka jest wąska, znajduje się pomiędzy dwoma działkami
wnioskodawców, w dzielnicy Mrzygłód. Według wiedzy gminy na dzisiaj, nie ma pomysłu na
jej zagospodarowanie. Działka jest we władaniu miasta. Rada Miasta w 2004r. podjęła
uchwałę, a opinia ma służyć temu, żeby dać odpowiedź, czy rada zmienia stanowisko, czy
wykonuje uchwałę z 2004r., czyli ogłosi przetarg.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że Komisja Rozwoju Miasta, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw zaopiniowała pismo pozytywnie oraz wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie
przetargu.
Radny Eugeniusz Bugaj, czy jest sens sprzedać działkę w trybie przetargowym, ponieważ
ktoś może ich złośliwie podkupić.
Radny Marian Tylkowski zapytał, czy szerokość tych działek jest porównywalna.
Radny Adam Zaczkowski dodał, że wnioskodawcy nie wystąpili o zbycie bezprzetargowe.
Pan burmistrz powiedział, że nie ma podstaw, ani potrzeby wyższego rzędu, żeby zbyć
działkę w trybie bezprzetargowym. Przyznał, że raczej unikałby trybu bezprzetargowego.
Tryb przetargowy jest bardziej przejrzysty.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy radni wyrażają zgodę na zbycie tej działki w trybie
przetargu. Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie pismo trzecie.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Przy 9 głosach za, Komisja
zaopiniowała pismo pozytywnie - jednogłośnie.
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Do punktu 6.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy radni mają jakieś zapytania, uwagi.
Radny Adam Zaczkowski słyszał, że gmina ma zamiar przystąpić do partnerskiego projektu
dotyczącego konsultacji społecznych. W związku z tym zapytał, co było powodem wycofania
się gminy w ostatniej chwili.
Pan burmistrz powiedział, że gmina prowadziła rozmowy w Częstochowie o przystąpieniu do
projektu odnośnie konsultacji społecznych. Wstępnie jest tym tematem zainteresowana, teraz
oczekuje na projekt porozumienia.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że wniosek został już dzisiaj złożony.
Pan burmistrz odpowiedział, że radny Zaczkowski mówi o innym partnerze.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że mówi o Centrum Inicjatyw Lokalnych z Zawiercia.
Poprosił Burmistrza o przygotowanie w innym terminie odpowiedzi na to pytanie.
Pan burmistrz wyjaśnił, że rozmowy na temat tego projektu były prowadzone w ten
poniedziałek z Częstochową i Kłobuckiem. Gmina nie zamyka się na projekt odnośnie
konsultacji społecznych, oczekuje teraz na porozumienie.
Radny Adam Zaczkowski poruszył kwestię starań gminy odnośnie dofinansowania do
termomodernizacji ZSP nr 5.
Pan burmistrz powiedział, że gmina jest na etapie domknięcia spraw ornitologicznych
i przygotowywania całej procedury. Powiedział, że szczegółowych informacji może udzielić
pan Radosław Haluk.
Radny Andrzej Giewon poruszył kwestię ulg dla rodzin wielodzietnych przy opłacie
śmieciowej. Zwrócił uwagę na to, że to są biedni ludzie.
Pan burmistrz powiedział, że jeśli radni mają mówić o realnej opłacie śmieciowej, prosił,
żeby mówić, że ta cena jest nieznana. Nie chciałby, żeby całe odium spadło na miasto,
z powodu tego, że po przetargu okaże się, że będzie inna cena.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że na poprzednich komisjach był poruszany temat
utraty kontraktu na usługi POZ, przez SPZOZ Myszków. Szpital przegrał 1 punktem z firmą
prywatną z Krakowa. Lokal firmie krakowskiej został wydzierżawiony przez panią
Jastrzębską, radną Powiatu Myszkowskiego. Z dniem 1 marca POZ jest udostępniony
w Mrzygłodzie, na ul. Traugutta, na drzwiach szpitala jest umieszczona informacja. Zapytała
Burmistrza, czy będzie wysyłane pismo na znak protestu.
Pan burmistrz powiedział, że w dniu wczorajszym zostało wysłane pismo, adresowane do
dyrektora szpitala, z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych kroków proceduralnych, żeby
lokalizacja POZ pozostała taka sama. Uzasadnienie dotyczyło wsłuchania się w głosy
mieszkańców odnośnie lokalizacji POZ oraz tego, że wpłynie ona na jakość wykonywanej
usługi. Dodał, że w piśmie były również ujęte stanowiska Komisji Rozwoju Miasta, Małych
i Średnich Przedsiębiorstw oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.
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Radny Sławomir Zalega zapytał, ponieważ padło wcześniej nazwisko radnej, czy nie ma tutaj
kolizji interesów. Powiedział, że pomija względy moralne i etyczne, ponieważ to już się stało
i pozostawia ocenie radnych. Dodał, że komisja może zastanowić się, dlaczego dochodzi do
takich paradoksów oraz co może w takiej sytuacji zrobić. Zapytał, czy opinia Burmistrza jest
w jakiś sposób wiążąca.
Pan burmistrz powiedział, że nie jest tutaj stroną, ani uczestnikiem postępowania
przetargowego, więc nie mógł skierować pisma do NFZ. Pismo zostało skierowane do
dyrektora szpitala, który jako jedyny może podjąć kroki prawne. Wiadomo już, że zostało
złożone odwołanie.
Radna Mirosława Picheta powiedziała, że są zbierane podpisy odnośnie przywrócenia POZ na
starą lokalizację, częściowo są już przekazane do NFZ.
Pan burmistrz powiedział, że te wszystkie działania być może wpłyną w jakiś sposób na
organizatora tego przetargu.
Radna Mirosława Picheta powiedziała, że na Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, radny Ryszard Burski wypowiadał się na ten temat. Twierdził, że oferta jest
ofertą, ale nikt nie przyjechał i nie sprawdził, czy placówka dysponuje bazą diagnostyczną.
Przyznała, że w placówce brakuje nawet laboratorium.
Radny Dariusz Muszczak przyznał, że założenie lokalizacji POZ w dzielnicy Mrzygłód jest
bezsensowne. Wszelkie elementy diagnostyki, badania będą musiały być wykonywane
w szpitalu. Może dojść do tego, że karetka będzie musiała z Mrzygłodu do szpitala przewieźć
osobę w poważnym stanie i może dojechać za późno. Jego zdaniem karetki będą bardziej
eksploatowane.
Radna Mirosława Picheta dodała, że osoba, której będzie potrzebne skierowanie do szpitala,
będzie musiała pojechać najpierw do Mrzygłodu.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że słyszał, że SPZOZ nie przystąpił w ogóle za
pierwszym terminie do konkursu. Zapytał, czy Burmistrz mógłby taka informację
potwierdzić.
Pan burmistrz powiedział, że usłyszał tę informację wczoraj na Komisji Zdrowia, Rodziny
i Polityki Socjalnej. Słyszał, że prawdopodobnie w szpitalu można byłoby złożyć tę ofertę
wcześniej, nie prowokując konkursu. Dodał, że to są tylko przypuszczenia, a rolą Burmistrza
nie jest ocenianie, kto popełnił błąd.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że sesja odbędzie się w dniu 26 marca.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że sytuacja jest trudna, podobnie z Pogotowiem
Ratunkowym. Dodał, że to są niedorzeczności, to muszą być jakieś błędy systemowe.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że mieszkańcy Myszkowa jakoś się odnajdą
w Mrzygłodzie, gorzej będzie z mieszkańcami gmin ościennych.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że w ten sposób próbuje się zburzyć tradycję
świadczenia medycznego, wypracowaną w Myszkowie. Jego zdaniem nie było rzetelnej
informacji ze strony dyrektora szpitala, który powinien postarać się nagłośnić tą sprawę
w lokalnych mediach. Przyznał, że gmina Myszków przeznaczała przez jakiś czas środki na
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szpital, po to, żeby szpital funkcjonował, miał nowoczesną bazę diagnostyczną oraz usługi dla
całego Powiatu Myszkowskiego. Społeczeństwo potrzebuje leczenia lokalnego.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że wydaje mu się, że ze strony Komendy Powiatowej
w Myszkowie będzie również negatywne stanowisko w tej sprawie, ponieważ policja bardzo
często korzysta z usług POZ. Jeżeli osoby zatrzymane do wytrzeźwienia będą musiały być
zawożone do Mrzygłodu, może to spowodować blokowanie patrolu na dłuższy okres czasu.
Pan Zenon Adam Kudryś - mieszkaniec Myszkowa, powiedział, że prawdopodobnie nikt nie
zna prawdy. Przedstawił swoje przypuszczenia i uwagi odnośnie kontraktu na POZ.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodnicząca komisji
Mirosława Picheta

Magdalena Niewiadomska
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