PROTOKÓŁ Nr 26/13
z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu
z dnia 20 marca 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. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
4. Pani Jolanta Kempa – Z-ca kierownika MZEASZIP.
5. Pan Sławomir Pabiasz – Komendant Straży Miejskiej.
6. Pan Janusz Trąbski – Prezes SANIKO spółka z o.o.
7. Pan Ryszard Woszczyk – Prezes ZWiK.
8. Pan Ryszard Milej – Prezes MTBS spółka z o.o.
Nieobecni radni:
1. Eligiusz Uchnast – usprawiedliwiony.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat planów inwestycyjnych na 2013r. spółek SANiKO, ZWiK, MTBS.
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.
Informacja na temat planów inwestycyjnych na 2013r. spółek SANiKO, ZWiK, MTBS.
Wszyscy radni otrzymali informację, materiał stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta poprosiła pana Janusza Trąbskiego prezesa
Saniko o przedstawienie informacji nt. planów inwestycyjnych na 2013r. spółki Saniko.
Pan Janusz Trąbski powiedział, że na bieżący rok spółka Saniko nie przewiduje znacznych
inwestycji. Jedynymi inwestycjami, uwarunkowanymi posiadaniem środków finansowych,
jest zakup rozrzutnika i pługu do akcji zimowej. Dodał, że spółka musi wykonać, co najmniej
20-30 grobowców oraz przesunięcie istniejącego ogrodzenia cmentarza komunalnego.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.
1

Przewodnicząca komisji rozpoczęła dyskusję, zapytała czy radni mają jakieś pytania, uwagi.
Radny Andrzej Giewon zapytał, czy spółka Saniko zamierza przystąpić do przetargu na
wywóz śmieci oraz dlaczego nie ubiega się od Burmistrza lub Rady Miasta o dofinansowanie
na swój rozwój. Zdaniem radnego spółka powinna zrobić wszystko, aby stać się bardziej
konkurencyjna. Dodał, że ostatnio wszyscy mówią o likwidacjach, nie o rozwoju.
Pan Janusz Trąbski przyznał, że spółka Saniko będzie przystępowała do przetargu
z konsorcjum, ponieważ sama nie dysponuje potencjałem technicznym oraz innymi
wymaganiami, jakie określają warunki specyfikacji.
Radny Sławomir Zalega zapytał, która strona cmentarza będzie poszerzona oraz czy spółka
wykonała już niwelację terenu.
Pan Janusz Trąbski powiedział, że poszerzana będzie prawa strona cmentarza o około 20 m.
Dzięki inwestycji na ul. 3-go Maja spółka otrzymała kilka wywrotek ziemi od firmy Skanska
do wyrównania terenu.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy w związku z tym teren ten będzie niwelowany na
wiosnę.
Pan Janusz Trąbski potwierdził, że teren będzie niwelowany na wiosnę.
Radny Sławomir Zalega zwrócił uwagę prezesowi Saniko, że informacja o wykonaniu
grobowców nie jest informacją stricte inwestycyjną.
Przewodnicząca komisji zapytała prezesa o losy terenu, który spółka miała do sprzedania.
Zapytała, czy odbył się już przetarg.
Pan Janusz Trąbski powiedział, że odbyły się dwa przetargi. Zgłosiły się dwie firmy. Dodał,
że sprzedana została prawa strona terenu za budynkiem biurowym Saniko.
Przewodnicząca komisji zapytała się, za jaką kwotę zostały sprzedane te działki oraz na co
zostały zagospodarowane środki ze sprzedaży. Czy były przeznaczone na inwestowanie.
Pan Janusz Trąbski powiedział, że pierwsza działka została sprzedana za kwotę około 210 tys.
zł, druga działka za kwotę około 215 tys. zł. Środki z tytułu sprzedaży tych działek zostały
przeznaczone na zadłużenia oraz bieżące sprawy, natomiast ich wielkość jest za mała na
inwestowanie. Pozostał jeszcze biurowiec do sprzedania, na który jest już ogłoszony przetarg.
Pan Zenon Adam Kudryś mieszkaniec Myszkowa zwrócił uwagę, że istotne są działania
spółki w obszarze przed odbiorem tych śmieci z terenów wspólnot lub spółdzielni. Dodał, że
cały czas słyszy, że Saniko cały czas sprzedaje. Zapytał w związku z tym, czy Saniko coś
kupuje.
Przewodnicząca komisji podziękowała prezesowi Saniko za przybycie i przedstawienie
sytuacji spółki.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta poprosiła pana Ryszarda Woszczyka
prezesa ZWiK o przedstawienie informacji nt. planów inwestycyjnych na 2013r. spółki ZWiK.
Pan Ryszard Woszczyk przedstawił informację, materiał stanowi załącznik do protokołu.
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Radna Iwona Skotniczna zapytała o planowane na lata 2013-2014 wykonanie odcinka
wodociągu w ul. Ceramicznej oraz ul. Tuwima oraz koszt w granicach 200-300 tys. zł.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że na ul. Ceramicznej jest mnóstwo pracy. Spółka ZWiK
posiada dokumentację na ul. Ceramiczną, ul. Tuwima i pozostałe pętle. Została wykonana
połowa wodociągu. Dodał, że jest to zadanie niesamowicie ważne, jednak brakuje środków na
jego realizację. Podkreślił, że przy realizacji tego planu musi wybierać zadania ważniejsze
z ważniejszych. Dokumentacja nie straci ważności, ponieważ została wykonana połowa
wodociągu. Dodał, że mieszkańcy również piszą pisma o uporządkowanie przyłączy. Prezes
powiedział, że kwota 400 tys. zł z odpisów amortyzacyjnych, która jest niewystarczająca.
Temat ul. Ceramicznej jest tak samo ważny jak ul. 3-go Maja.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że wierzy, że prezes ZWiK kiedyś dotrzyma słowo
i zrealizuje inwestycje na ul. Ceramicznej i przyległych.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że kiedyś dał słowo radnej Iwonie Skotnicznej, że
zrealizuje inwestycję na ul. Ceramicznej, jednak nie może teraz obiecywać bez pokrycia.
Przyznał rację radnej Iwonie Skotnicznej, że mieszkańcy piszą pisma, a spółka odpisuje.
Radna Iwona Skotniczna zapytała o poprawę jakości wody na ul. Słowackiego. Powiedziała,
że mieszkańcy tej ulicy rok temu zgłaszali się z próbkami wody do spółki ZWiK.
Przypomniała, że były tam problemy z wodą, zanieczyszczenia, a wspomniana inwestycja
miała poprawić jakość wody.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że woda na ul. Słowackiego spełnia wszelkie standardy.
Dodał, że temat modernizacji na ul. Ceramicznej i okolic jest tematem sztandarowym zaraz
po inwestycji na ul. 3-go Maja. Powiedział, że jedyne, co może zrobić, to wysłać pismo
informujące do mieszkańców lub zorganizować spotkanie z mieszkańcami.
Radny Adam Zaczkowski zapytał o orientacyjny termin uruchomienia punktu zlewnego.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że na tym etapie projektant złożył wniosek o pozwolenie
na budowę do Starostwa Powiatowego. Dodał, że jest to inwestycja, która nie mieści się we
wniosku taryfowym. W projekcie jest kawałek sieci wodociągowej wzdłuż głównej ulicy,
wzdłuż drogi dojazdowej oraz wykonanie nowego kabla zasilającego również do głównej
ulicy. Dodał, że spółka musi wykonać kawałek wodociągu w ul. Partyzantów. ZWiK posiada
projekt przedłużenia tego wodociągu do budynku PUP. Powiedział, że spółka może wykonać
w ramach sieci kawałek wodociągu głównej ulicy dojazdowej oraz nowe przyłącze
elektryczne. Większość robót spółka wykonuje sama, w ubiegłym roku został wymieniony
wodociąg na Będuszu. Dział elektryków na oczyszczalni ma wykonać przyłącze, a dział sieci
ma zrobić porządek z wodą. Powiedział, że jeżeli dałoby się odtworzyć media z Huty, wodę
i prąd, sytuacja byłaby komfortowa. Firma nie ma już zdolności kredytowej, ponieważ ma
zaciągnięty kredyt preferencyjny. Spółka planuje ten kontener wyposażyć w media, następnie
wydzierżawić. Cała inwestycja będzie musiała zostać podzielona na etapy.
Radny Eugeniusz Bugaj poprosił prezesa ZWiK o podanie konkretnych informacji, terminów.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że spółka ZWiK prowadzi negocjacje z Hutą,
a prawdopodobny termin wybudowania zlewni jest do końca czerwca br.
Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, czy wybudowanie oznacza dla prezesa uruchomienie.
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Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że zlewnia zostanie do końca czerwca wykonana
i uruchomiona.
Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, ile brakuje środków.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że na wodociąg na ul. Partyzantów brakuje 61 tys. zł.
Przyznał, że nie wie, jak będą wyglądały środki związane ze wspomnianą dzierżawą.
Orientacyjne koszty będą znane po przetargu. Przyznał, że najważniejsze jest dla niego
przywrócenie przez Hutę starych warunków, czyli mediów, ponieważ nowe byłyby zbyt
kosztowne.
Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, kiedy będzie przetarg.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że sprawa mediów będzie mu znana w przyszłym
tygodniu. Temat dzierżawy kontenera będzie bardziej rozeznany pod koniec maja.
Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, czy jest możliwość wzięcia kontenerów w leasing.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że były rozważane takie możliwości. Obawiał się, że nikt
nie udzieliłby gwarancji leasingowej. Przyznał, że jest duże prawdopodobieństwo, że spółka
mogłaby tego nie dostać.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy wodociąg na ul. 3-go Maja będzie podlegał wymianie,
czy renowacji.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że jest to renowacja po śladzie istniejącym. Polega ona na
tym, że w stary wodociąg wciskana jest nowa instalacja. Spółka negocjuje, ponieważ firma
zaproponowała rury trójwarstwowe. Dodał, że po wykonaniu robót podstawowych będzie
wykonywany kanał.
Radny Sławomir Zalega poruszył temat modernizacji kanalizacji sanitarnej w uliczkach
bocznych od ul. Jedwabnej. Zapytał, jak wygląda tak sprawa związana z własnością tych
terenów. Czy jest to prawnie uregulowane. Dodał, ponieważ podobna sytuacja jest w ciągu ul.
Kolejowej. Mieszkańcy tej ulicy zgłaszali sprawę, pisali pisma o uregulowanie gospodarki
wodno-ściekowej. Dodał, że efekt ekologiczny tej inwestycji będzie mniejszy niż zakładany.
Około 40 % mieszkańców mieszka też w bocznych uliczkach od ul. Kolejowej. Procedura
okazała się trudna. Przyznał, że nie wie, w jaki sposób zostanie przyspieszona realizacja
inwestycji w uliczkach bocznych od ul. Jedwabnej. Powiedział, że nie rozumie, że na
Jedwabnej się da,a na ul. Kolejowej nie da się. Poprosił o przybliżenie sposobu i metody
wykonania tej inwestycji szybciej. Zapytał, czy spółka ZWiK jest w stanie przyspieszyć
realizację tej inwestycji. Czy można do innych sytuacji zastosować ten wariant, który ma
zostać zastosowany przy ul. Jedwabnej.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że nie wie, o jakie wariant chodzi. Projekt obejmuje dwie
uliczki. Dodał, że sprawy własnościowe są bardzo skomplikowane. Wyjaśnił, że projekt jest
podzielony na dwa zadania, jeden dotyczy 63 m wodociągu, drugi 100 m wodociągu.
W pierwszym przypadku, kilku mieszkańców opracowało dokumentację, jest pozwolenie na
budowę. W drugim przypadku jest dokumentacja, pozwolenie na budowę oraz uregulowany
stan prawny. Niektóre dróżki nie mają uregulowanego stanu prawnego. Przyznał, że pierwszy
raz spotkał się z sytuacją, że mieszkaniec przyniósł gotową dokumentację.
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Radny Sławomir Zalega zapytał w związku z realizacją inwestycji na ul. Kolejowej, czy
dotarły do prezesa głosy wymiany przyłączy wodociągowych do ulicy. Zapytał, czy da się
uporządkować sprawę przyłączy w sposób generalny. Czy spółka zaproponuje zryczałtowana
opłatę dla mieszkańców.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że w momencie, kiedy pojawił się taki problem w ulicy
Kolejowej, do wszystkich mieszkańców zostały wysłane pisma informujące o możliwości
wykonania przyłącza wodociągowego po śladzie. Podkreślił, że przyłącze wodociągowe jest
w gestii właściciela, główna zasuwa należy do ZWiK. Teraz można zrobić to niedużymi
kosztami. Informował mieszkańców, że w momencie, kiedy trzeba będzie odtworzyć
nawierzchnię, koszty te będą dużo większe.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że mieszkańcy ul. Kolejowej we własnym zakresie
wymieniają przyłącza, płacą za to około 300 zł.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, w jakim stopniu jest skanalizowana ul. Prusa.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że tak chyba w ogóle nie ma kanalizacji.
Przewodnicząca komisji podziękowała prezesowi ZWiK Ryszardowi Woszczykowi za
przybycie oraz za przedstawienie wyczerpujących informacji.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta poprosiła pana Ryszarda Mileja prezesa
spółki MTBS o rozwinięcie przedstawionej informacji nt. planów inwestycyjnych na 2013r.
spółki MTBS. Informacja stanowi materiał do protokołu.
Pan Ryszard Milej powiedział, że całą istotą powstania MTBS jest ustawa o szczególnych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Po kilku latach rząd stwierdził, że MTBS
otrzymują za dużo pomocy finansowej. Wszystko to opierało się to na Krajowym Funduszu
Mieszkaniowym. MTBS mogły brać kredyty, dotowane przez państwo, następnie był zwrot
30% wartości kredytu. Kiedy zlikwidowano Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, pozbawiono
dofinansowania do mieszkalnictwa czynszowego. Nie wprowadzono żadnych innych form
zastępczych. W późniejszych latach była ustawa Rodzina na swoim, którą developerzy
wywalczyli dla siebie. Obecnie trwają prace nad ustawą Mieszkania dla młodych. Poprawki
do ustawy, które naniósł MTBS zostały zauważone i skierowane do Komisji Sejmowej. Jest
szansa, jeśli będą te środki, będzie można je inwestować w budownictwo czynszowe.
W kancelarii Prezydenta RP powstał specjalny Zespół, pod przewodnictwem ministra
Dziekańskiego, który jest zwolennikiem powrotu do idei budownictwa czynszowego.
Radna Iwona Skotniczna odniosła się do słów prezesa Mileja dotyczących dużej pomocy
państwa udzielonej MTBS. Poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego kiedyś powstawały bloki, a od
pewnego czasu nic się nie dzieje. Czy pomoc finansowa państwa dla MTBS różni się teraz od
tej udzielanej kiedyś.
Pan Ryszard Milej powiedział, że to było 30 %, 1/3 kosztów pokrywało państwo.
Radny Eugeniusz Bugaj poruszył temat bloku przy ul. Sucharskiego, który powstał
w systemie developerskim. Przyznał, że prezes ominął ten temat, mówiąc, że kiedyś się nie
opłaciło.
Pan Ryszard Milej odpowiedział, że nie oceniał tutaj tego ekonomicznie.
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Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, czy były podjęte kroki w temacie kontenerów i czy MTBS
remontuje mieszkania socjalne.
Pan Ryszard Milej powiedział, że to pytanie nie jest do niego. Przyznał, że jest zarządcą,
a zarządca zarządza środkami właściciela, a nie swoimi. Powiedział, że może poruszać się
tylko w środkach, które gmina za pośrednictwem prezesa przeznacza na to. Powiedział, że nie
jest osobą sprawczą.
Radny Eugeniusz Bugaj zaproponował formalny wniosek.
Komisja wnioskuje o dokonanie na kolejnym posiedzeniu komisji wizji lokalnej stanu
budynków socjalnych, zarządzanych przez gminę Myszków.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem wniosku. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Przy
7 głosach za i 1 wstrzymującym się, wniosek został przyjęty.
Radna Iwona Skotniczna zapytała, czy radny Bugaj miał również na myśli budynek przy ul.
Kopernika.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że wszystkie.
Pan Ryszard Milej wrócił do tematu kontenerów, tłumacząc, że nie zaniechał tego pomysłu.
Dodał, że aktualnie szuka możliwości, jak zrobić to najlepiej i najtaniej, aby zmusić ludzi do
płacenia swoich należności.
Radny Adam Zaczkowski odniósł się do przedstawionego w zeszłym roku planu
inwestycyjnego spółki MTBS, w którym było wymienionych sześć zakresów rzeczowych,
w tym roku tego nie ma. Poprosił o rozwinięcie tematu w tej kwestii.
Pan Ryszard Milej powiedział, że jeżeli chodzi o plan inwestycyjny spółki, organem
statutowym dla MTBS jest Rada Nadzorcza oraz Zebranie Wspólników. Jego zdaniem nie jest
to temat do omawiania na forum Rady Miasta.
Radna Iwona Skotniczna skomentowała wypowiedź prezesa, mówić, że w radni nie są
w takim wypadku potrzebni.
Radny Sławomir Zalega zapytał o zamierzenia inwestycyjne, czy MTBS ma zamiar kupować
środki trwałe.
Pan Ryszard Milej powtórzył, że odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, organem statutowym,
oceniającym jest Rada Nadzorcza. Powiedział, że nie może dzielić się z innymi informacjami,
które mogą mieć wpływ na działalność spółki w otoczeniu rynkowym.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że tutaj obowiązują pewne standardy. Zdaniem radnego
ta informacja nie spełnia żadnych zasad. Dodał, że być może temat MTBS nie powinien być
omawiany na forum Rady Miasta. Co to są za tajemnice.
Pan Ryszard Milej powiedział, że działa w ramach i zgodnie z ustawą Kodeks Spółek
Handlowych.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
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1/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta
Myszkowa na 2013r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie analiz próbek
ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
7 radnych. Przy 7 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
Pani skarbnik omówiła zmiany w budżecie na 2013r., szczegółowo omawiając wszystkie
wprowadzone zmiany.
Przewodnicząca komisji poprosiła radnych o pytania lub uwagi.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czym różni się pierwszy projekt zmian w WPF na lata 20132026 od aktualnego.
Pani skarbnik powiedziała, że pierwszy projekt zmian dotyczył zmian po wejściu w życie
nowych przepisów od 1 stycznia 2013r. Powiedziała, że zmienił się cały układ projektu
uchwały, zmieniły się przedsięwzięcia dotyczące zadań odnośnie ciągłości zadań gminy.
W § 2 projektu tej uchwały jest nowy zapis mówiący o tym, że z tytułu umowy, której
realizacja w roku budżetowym lub w latach następnych, (dany rok i lata następne) jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości zadań gminy, których płatności wykraczają poza rok
budżetowy kwoty 45 mln zł. Dodała, że wszystkie zadania, które były ujęte do tej pory
w WPF, miały określone limity. Projekt uchwały był dany tak późno, ponieważ był obliczany
limit wydatków, żeby go nie przekroczyć. Zmianie uległ również załącznik nr 3, który od tej
pory będą stanowić objaśnienia dotyczące WPF. Dodatkowo część tabelaryczna została
bardziej uszczegółowiona, dochody bieżące zostały podzielone. Dodała, że teraz gmina nie
ma obowiązku przekazywania WPF do Ministerstwa Finansów wersji papierowej, tylko
wersję elektroniczną.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy merytorycznie na Komisji Rozwoju Miasta, Małych
i Średnich Przedsiębiorstw były omawiane zadania, wyspecyfikowane w załączniku nr 3.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że te nie były omawiane.
Radny Sławomir Zalega zapytał, jakie były przesunięcia.
Pani skarbnik powiedział, że przesunięcia są skutkiem zmiany tej uchwały. Uchwała
budżetowa oraz WPF są powiązane ze sobą, jeśli chodzi o limity na zadania inwestycyjne.
Wszystkie kwoty są zgodne z budżetem.
Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, skąd taki długi okres realizacji przesuniętego projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - III etap projektu”- do 2015r. Zapytał, czy
termin realizacji projektu wydłuża się przy każdym przedstawionym planie.
Pan burmistrz wyjaśnił, że po przeszacowaniu wartości zamówienia, kosztorys inwestorski
wzrósł. Dodał, że brakująca kwota została dopisana, ponieważ WPF nie zgodziłby się, dlatego
zostało dopisane wydłużenie terminu. Jeśli po przetargu wartości spadną, będzie poprawiany
WPF. Podobny zabieg był wykonywany na ZSP nr 5.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że wypowiedź Burmistrza nie przekonuje go.
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Pan burmistrz powiedział, że nie ma innej argumentacji.
Radny Eugeniusz Bugaj stwierdził, że Burmistrz znalazłby inną argumentacją, tylko nie może
jej powiedzieć.
Radny Eugeniusz Bugaj zwrócił uwagę, że pojawiły się pieniądze w Oświacie. W związku
z tym zapytał, czy subwencja wzrosła o 473 tys. zł.
Pani skarbnik odpowiedziała, że subwencja wzrosła o 623 tys. 244 zł.
Radny Eugeniusz Bugaj zwrócił się do Burmistrza, czy przewiduje w budżecie kwotę na
podwyższenie minimalnego wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych.
Pan burmistrz powiedział, że informacja tak, została przekazana dyrektorom szkół.
Dyrektorzy po przegłosowaniu tej uchwały będą mogli zastosować instrument.
Radny Eugeniusz Bugaj poprosił o zanotowanie w protokole, że pan burmistrz jest
przekonany o podwyżce wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych.
Pan burmistrz zaprzeczył.
Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, czy Burmistrz wycofuje się z podwyżki.
Pan burmistrz powiedział, że przed chwilą udzielił informacji merytorycznej. Dodał, że radny
snuje domysły oraz próbuje w obecności innych radnych powiedzieć, że wytłumaczenie jest
inne dla inwestycji dotyczącej Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz
Termomodernizacji ZSP nr 5. Do protokołu są podawane rzeczy, których nie powiedziałem.
Burmistrz wyjaśnił, że na spotkaniu z dyrektorami był postulat i rozmowy, co z personelem
niepedagogicznym, czyli pomocniczym. Wyjaśnił, że odpowiedzialność za finanse polega na
tym, że raz pieniądze są, innym razem nie. Dlatego został utworzony Fundusz Premiowy,
który będzie służyć dyrektorowi danej placówki. W ramach tego Funduszu dyrektor będzie
mógł podwyższyć wynagrodzenia, podkreślił jednak, że nie będzie to stała podwyżka.
W związku z powyższym gmina nie wie, czy jej pieniędzy braknie oraz co wymyśli Minister
Finansów, na podstawie kalkulacji środków, dyrekcja będzie mogła zwiększyć
wynagrodzenie tym pracownikom, którzy w myśl dyrektora zasługują.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że premiowanie, to nie jest wynagrodzenie.
Pan burmistrz powiedział, że jest to składowa wynagrodzenia.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że jest to tylko jeden z elementów, uzależniony od
czyjegoś być może „widzimisię”.
Pan burmistrz powiedział, że należałoby zlikwidować strukturę w szkołach oraz powiedzieć
dyrektorom, że nie mają narzędzi, żeby wpływać na swój personel. Zapytał radnego Bugaja,
jaki można wymyśleć instrument, żeby to nie była trwała podwyżka, na którą gmina nie może
sobie pozwolić.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział Burmistrzowi, że nie ma podwyżki, jest tylko forma
premiowania.
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Pan burmistrz powtórzył, że jest możliwość wzrostu wynagrodzenia o składową o nazwie
premia.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że w tej sytuacji powinien złożyć formalny wniosek.
Jak wygląda realizacja przez Dyrektorów i Wicedyrektorów szkół godzin
ponadwymiarowych w stosunku do ilości godzin realizowanych przez nauczycieli.
Radny Eugeniusz Bugaj wyjaśnił, że złożył taki wniosek, ponieważ gmina dopłaca średnią do
nauczycieli, nie osiągnąwszy kwoty bazowej.
Pani skarbnik potwierdziła, że w tym roku była mała kwota w styczniu.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że w związku z tym była mała dysproporcja według
informacji usłyszanej od związków zawodowych o wynagrodzeniach dla dyrektorów
niektórych szkół w stosunku do nauczycieli. Podkreślił, że chciałby wiedzieć ile godzin
ponadwymiarowych zrealizowali dyrektorzy i wicedyrektorzy w stosunku do nauczycieli.
Pan burmistrz powiedział, że pani Marzanna Wieczorek przygotuje odpowiedzi, być może
będzie taka potrzeba przedstawienia na Komisji Oświaty.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy są jeszcze jakieś zapytania.
Radny Sławomir Zalega poprosił panią skarbnik o wyjaśnieniu różnicy w wydatkach
majątkowych podanych tabeli, a tymi podanymi w uzasadnieniu.
Pani skarbnik zadeklarowała, że sprawdzi skąd pojawiła się różnica 10 tys. zł. Okazało się, że
był to błąd rachunkowy.
Radny Dariusz Muszczak zapytał się, gdzie będą się znajdować zaplanowane w budżecie
defibrylatory.
Pan burmistrz wyjaśnił, że gmina skorzystała na ten cel z dofinansowania, gmina
w większości za to nie zapłaciła. Jedno urządzenie na pewno będzie miała Straż Miejska.
Dodał, że Komendant Straży Miejskiej udzieli informacji.
Pan Sławomir Pabiasz powiedział, że jeden defibrylator będzie na wyposażeniu samochodu
Straży Miejskiej, drugi będzie powieszony w skrzynce przy wejściu do urzędu.
Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, czy odpowiedzialne osoby posiadają takie wykształcenie.
Pan Sławomir Pabiasz powiedział, że cena defibrylatora obejmuje również przeszkolenie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
7 radnych. Przy 6 głosach za, 1 wstrzymującym się, projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie.
3/Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2013-2026.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
7 radnych. Przy 6 głosach za, 1 wstrzymującym się, projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie.
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4/ Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków własności
niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
7 radnych. Przy 7 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie-jednogłośnie.
5/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację
zadania polegającego na dofinansowaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów
azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych ze
środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach współpracy z NFOŚiGW.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
7 radnych. Przy 7 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie-jednogłośnie.
6/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta
Myszkowa na 2013r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów
czyszczenia separatorów.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
7 radnych. Przy 7 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie-jednogłośnie.
7/ Projekt uchwały w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy
Myszków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że rozumie, że jest to dofinansowanie dla nauczycieli,
którzy korzystają z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia
Nauczycieli oraz że przeznacza się część środków na studia podyplomowe i kursy
doskonalące. Zapytał, czy jest celowe przeznaczać te środki na studia podyplomowe.
Niewykorzystanie tych środków na studia podyplomowe spowoduje, że będzie można je
przeznaczyć na zakup herbaty. Przyznał, że są to pieniądze znaczone.
Pan burmistrz powiedział, że nie orientuje się w tym temacie, a do przekazania informacji
poprosi kierownika MZEASZIP.
Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, czy gmina ma ustalone braki kadrowe dotyczące
wykształcenia specjalistów nauczycieli w jakiejś wąskiej dziedzinie, skoro przeznacza
pieniądze na studia podyplomowe i kursy doszkalające. Zapytał się, o jakie kursy
doszkalające chodzi.
Pani Jolanta Kempa powiedziała, że powyższa uchwała została przygotowana na podstawie
zapotrzebowania, które zostały od dyrektorów szkół.
Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, czy zapotrzebowanie dyrektorów jest weryfikowane, czy nie,
ponieważ gmina, jako jednostka ma pewne możliwości, które wynikają z ustawy Karta
Nauczyciela, czy ustawy o systemie oświaty. Czy są kontrolowane czasem nabożne życzenia
dyrektorów dotyczące dodatkowych kwalifikacji nauczycieli. Chciałby poznać szczegóły,
jakie konkretne kierunki studiów wybierają nauczyciele.
Pani Jolanta Kempa powiedziała, że jest przeprowadzana kontrola przy zapotrzebowaniu przy
projektach organizacyjnych.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że chciałby poznać szczegóły.
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Pani Jolant Kempa zapytała, w jaki sposób.
Radny Eugeniusz Bugaj chciałby wiedzieć, jakie konkretne kierunki studiów podyplomowych
wybierają nauczyciele.
Pani Jolanta Kempa uzupełniła informację przedstawioną radnym o zestawienie
proponowanych kierunków, które zostały dostarczone ze szkół. Odczytała kierunki studiów
podyplomowych, które cieszą się zainteresowaniem u nauczycieli w poszczególnych szkołach
w Myszkowie.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że każde z wymienionych przez panią Jolantę Kempę
kierunków studiów podyplomowych są oddzielną kwalifikacją. Czy w tej sytuacji gminie
brakuje tej kadry.
Pani Jolanta Kempa zgodziła się z radnym Bugajem, że wymienione przez nią kierunki
studiów podyplomowych są oddzielną kwalifikacją. Powiedziała, że dyrektorzy obserwują
swoją kadrę i jeżeli zgłaszają takie zapotrzebowanie, MZEASZIP nie ma prawa tego
podważać.
Radny Eugeniusz Bugaj stwierdził, że polityką kadrową w szkołach zajmuje się Burmistrz.
Jego zdaniem, jeżeli w jakiejś szkole brakuje specjalisty, a jest w innej szkole, na podstawie
art. 22 Karty Nauczyciela, może go zobowiązać do pracowania w innej szkole. Nurtuje go,
czy w związku z tym jest sens doskonalić nauczycieli, tych, którzy już są w Myszkowie,
którzy posiadają już kwalifikacje. Mogą pojawić się takie przypadki, że w szkole Y będzie
brakować godzin, a szkoła X będzie potrzebować takiego nauczyciela. Po co wydawać
niepotrzebnie pieniądze na studia podyplomowe dla nauczycieli, skoro jest zapewniona kadra.
Podał przykład, że poszukiwał oligofrenopedagoga oraz surdopedagoga, okazuje się, że tych
nauczycieli w Myszkowie jest bardzo dużo. Zadał sobie pytanie, po co ma kierować
nauczyciela ze swojej szkoły i ponosić dodatkowe koszty, skoro można wykorzystać już tego
nauczyciela, który jest na terenie Myszkowa. W ten sposób nasunął się wniosek, czy gmina
wydaje zasadnie pieniądze na studia podyplomowe. Chodziło mu o racjonalne wydatkowanie
tych środków konkretnie z tego działu. Poprosił o pisemne wyjaśnienie, że gmina
przeanalizowała, ilu nauczycieli może braknąć na przestrzeni jakiegoś czasu. Skoro gmina ma
pewna koncepcję, powinna ją realizować.
Pani Jolanta Kempa dodała, że dyrektorzy szkół mają złożyć do dnia 30 marca br.
sprawozdanie z wykorzystania środków, które były przydzielone w ubiegłym roku. Na
następnej komisji będzie przedstawiona informacja, jak zostały wykorzystane środki, te które
były przydzielone.
Radny Eugeniusz Bugaj chciałby, żeby oddzielić nabożne życzenia dyrektorów szkół od tego,
co zrobili. Wyjaśnił, że nie chodzi o to, żeby przerywać rozpoczętą edukację przez
nauczycieli. Powiedział, że na dzień dzisiejszy chciałby usłyszeć informację, czy jako
jednostka wyspecjalizowana, gmina kontroluje doskonalenia zawodowe nauczycieli. Zapytał
również, czy w tych pieniądzach jest dofinansowanie doradców metodycznych.
Pani Jolanta Kempa odpowiedziała twierdząco. Wyjaśniła, że chodzi o pkt. 3 planu
dofinansowania. Z tych środków jest finansowane pół etatu, czyli dopełnienie do etatu pana
Durki, w tym różnego rodzaju konferencji.

11

Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że wie już, o co chodzi. W związku z tym, gmina ma
dwóch nauczycieli. Zapytał, czy środki te idą do Ośrodka Metodycznego w Częstochowie.
Poprosił o pisemną informację, że zostanie sprawdzona zasadność posiadanych przez
nauczycieli kwalifikacji i skierowania na studia podyplomowe. Mniemał, że te środki zostaną
wykorzystane od 1 września, jest jeszcze dużo czasu.
Pan burmistrz zaproponował, żeby dokonać weryfikacji tego na komisji branżowej, Komisji
Oświaty.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że uchwała nie budzi wątpliwości. Kwota jest na tyle
ogólna, że jest na ten moment do przyjęcia. Interesuje go realizacja uchwały.
Pan burmistrz powiedział, że uchwała daje gminie pulę pieniędzy i narzędzie do wykonania.
Radny Dariusz Muszczak zgodził się z radnym Bugajem, chciałby poznać metodykę
przyznawania tych środków, czy gmina wymaga udokumentowania, uzasadnienia
dyrektorów, dlaczego konkretny nauczyciel ma się doskonalić. Jakie są później skutki dla
budżetu gminy, w wyniku podniesienia kwalifikacji przez nauczycieli. Czy to ma później
odzwierciedlenie w jego wynagrodzeniu. Czy do tej pory dyrektorzy przedstawiali takie
prognozy.
Pani Jolanta Kempa powiedziała, że podniesienie kwalifikacji przez nauczycieli nie ma
odzwierciedlenia w wynagrodzeniu, wiodące znaczenie ma tutaj stopień awansu zawodowego
i posiadane wykształcenie. Jest to traktowane, jako dodatkowe kwalifikacje.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy do tej pory dyrektorzy podawali prognozy,
zapotrzebowanie.
Pan burmistrz zwrócił się do pani Jolanty Kempy, na co można przeznaczyć pieniądze z tego
działu, gdyby zostały. Czy można z tych środków kupić herbatę.
Pani Jolanta Kempa powiedziała, że o tym mówi Karta Nauczyciela, odpowiedziała, że
herbaty nie można kupić w ramach tych środków.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że jest pewny, że pozostałe środki można przenieść za
pomocą zarządzenia Burmistrza.
Pan burmistrz powiedział, że były takie próby przy innych pozycjach oświatowych, czy
przesunięcie środków na przyszły rok, powoduje, że one wskakują do wspólnej puli.
Pani skarbnik dodała, że nie można przesunąć środków na następny rok.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
7 radnych. Przy 7 głosach za, projekt uchwały, został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
8/ Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myszków.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
7 radnych. Przy 7 głosach za, projekt uchwały, został zaopiniowany pozytywnie-jednogłośnie.
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Do punktu 5.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji odczytała pismo z dnia 04.03.2013r. od mieszkańca ul. Partyzantów.
Materiał stanowi załącznik do protokołu. Pismo dotyczyło prośby o przeprowadzenie wizji
lokalnej publicznej drogi dojazdowej oraz wykonanie oświetlenia publicznego.
Radny Sławomir Zalega przypomniał, że ta sprawa jest znana od wielu lat.
Przewodnicząca komisji przyznała, że z uwagi na małą ilość posesji, ta inwestycja byłaby
droższa. W związku z tym zwróciła się do Burmistrza, czy jest możliwość wyrównania tego
terenu.
Pan burmistrz powiedział, że komuś gmina będzie musiała odmówić. Gmina ma do
utrzymania 136 dróg gruntowych i 244 dróg bitumicznych, część ma uregulowany stan
prawny, część ma regulowany na bieżąco. Gmina mając małe środki w budżecie, jest w stanie
wykonać od 6 -10 dróg rocznie, wliczając kosmetykę na drogach gruntowych. Doświadczenia
pokazują, że taka kosmetyka po pół roku, na drogach, na których nie ma odwodnienia
i instalacji deszczowej, jest wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Przyznał, że komfort jazdy po
tych drogach jest fatalny. Przypomniał, że Komisja Rewizyjna rozpatrywała podobny
wniosek, gdzie jeden z mieszkańców, chcą inwestycji na ul. Pawiej, wymagała od gminy
poprzez skargę na Burmistrza, aby gmina wydała około 9 mln zł na inwestycję. Inwestycja
miała obejmować regulację stanu prawnego, położenie drogi wraz z instalacjami oraz
oświetlenia. Powiedział odniósł się do dróg bitumicznych, mówiąc, że to, co gmina ma
w budżecie, to jest mało.
Radny Sławomir Zalega zapytał, o który odcinek drogi chodzi.
Pan burmistrz powiedział, że mieszkańcowi ul. Partyzantów chodzi o drogę wzdłuż torów
kolejowych.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że to jest droga kolejowa. Zapytał, co z drogą Ogrodową.
Pan burmistrz powiedział, że w tym roku gmina uruchomiła regulację prawną. Gmina ma
zamysł, aby stworzyć system ścieżek wokół ulicy Ogrodowej, Wierzchowiny, stworzyć
system ścieżek połączonych z terenem basenu na Pohulance.
Radny Marian Tylkowski powiedział, że takie wyrównanie terenu, łatanie, niewiele daje.
Pan burmistrz przypomniał, że pojawiła się wątpliwość prawna, żeby wpisać na stałe fakt
zamieszczania na BIP sprawozdań i protokołów z komisji i sesji w statucie. Dodał, że Biuro
Rady zwróciło się o opinię prawną, czy można zamieszczać protokoły oraz na czym polegają
zmiany w statucie.
Radny Eugeniusz Bugaj poprosił, aby każdy klub otrzymał taka opinię.
Radny Marian Tylkowski zapytał się odnośnie ustawy śmieciowej, kto będzie wywoził śmieci
od firm i instytucji.
Pan burmistrz powiedział, że zespół pracujący nad uchwałą miał dylemat, czy objąć cały
Myszków jednym systemem, czy zrobić to tylko na nieruchomościach zamieszkałych. Dodał,
że zawsze będą plusy i minusy. Gmina tak jakby celowo, w pierwszym przetargu nie
obejmuje całego Myszkowa. Nie ma przeciwwskazań, jeżeli przetarg będzie rozpisany na 2-3
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lata, żeby następny przetarg objął cały Myszków. Powiedział, że negatywem jest to, że jakaś
osoba może być osobą fizyczną oraz firmą, będzie miał możliwość pewnych elastyczności.
Dotychczasowe firmy wyrzucające śmieci, będą w trybie bezprzetargowym obsługiwać tych
samych klientów. Być może drugi przetarg, obejmujący również nieruchomości
niezamieszkałe, gmina zrobi na cały Myszków.
Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, co z solarami.
Pan burmistrz powiedział, że zgłosiło się 6 firm, w tej chwili potrzebny jest ekspert od
solarów. N każdym etapie projektu, gmina powołuje innego eksperta, żeby dokumenty były
niezależne. W tej chwili pracuje gminny Biegły, jest to już trzeci fachowiec w trakcie
projektu. Pozostało do wykonania 24 symulacje solarów dla mieszkańców.
Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, czy Burmistrz przewiduje spotkanie dla potencjalnych
beneficjentów.
Pan burmistrz powiedział, że tak, ale chciałby zrobić spotkania z już wybranym oferentem.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodnicząca komisji
Mirosława Picheta

Magdalena Niewiadomska
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