PROTOKÓŁ Nr 34/14
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 13 czerwca 2014r.
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.
4. Pani Marzanna Wieczorek – Kierownik MZEASiP.
Nieobecni radni:
1. Pan Dariusz Muszczak – usprawiedliwiony.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził przewodniczący komisji pan Jacek Trynda.
Stwierdził prawomocność obrad. Przedstawił porządek
posiedzenia. Poprosił
o przegłosowanie porządku posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
9 radnych. Przy 9 głosach za, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 9 głosach za, protokół został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 3.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał radnych, czy mają jakieś uwagi do tego
projektu uchwały.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
8 radnych. Przy 8 głosach za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
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2/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta Myszkowa
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał radnych, czy mają jakieś uwagi do tego
projektu uchwały.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
8 radnych. Przy 5 głosach za, 3 wstrzymujących się, projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Myszkowie
i nadania jej statutu.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda poprosił aby pani kierownik przybliżyła sytuację.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że radni pytali o ten temat na
poprzedniej komisji i wspomniała o opiniowaniu tego projektu uchwały. Do końca czerwca
trwają jeszcze przesłuchania. Co wtorek zgłasza się jeszcze pewna grupa rodziców. 1 lipca
zostaną wywieszone listy przyjętych. Na pewno będzie na dzień dzisiejszy 50 osób, tyle
zakładaliśmy przyjętych, jeszcze 40 osób jest na liście rezerwowej. Zainteresowanie jest
rzeczywiście bardzo duże, chyba nawet przerosło oczekiwania przesłuchujących, stąd
wydłużenie terminu. W okresie czerwcowym pojawiły się dzieci, które otrzymały większą
liczbę punktów niż te przyjęte wcześniej, więc to się jeszcze ostatecznie do końca czerwca
zmieni. Będzie komisja rekrutacyjna składająca się z nauczycieli z kwalifikacjami
muzycznymi. Będzie ta weryfikacja trwała. Nawet jeśli ktoś zrezygnuje na początku, czy
w trakcie roku to ta lista rezerwowa wskazuje na to, że funkcjonowanie będzie zabezpieczone.
Potem dalsze będzie zależało od nauczycieli tej szkoły. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty
szkołę tworzy Rada Miasta i nadaje jej pierwszy statut, stąd przygotowany projekt uchwały.
Potem wszelkie uchwały dokonywane są uchwałą Rady Pedagogicznej, czyli po powstaniu
szkoły będą sobie jakieś korekty wprowadzać. Tym niemniej pierwszy wzorcowy statut
nadaje rada, który został do te uchwały załączony. Przez miesiące wakacyjne będą trwały
przygotowania remontowe w budynku SP nr 7. Trzeba dostosować kilka klas do technicznego
funkcjonowania nauki gry na instrumentach. Bardzo duże jest zainteresowanie perkusją, więc
trzeba stosownie przygotować podłogę i wyciszenie. Niezbędne nakłady na funkcjonowanie
pomieszczeń odpowiednio przygotowanych będą musiały być z budżetu gminy poniesione.
Do końca sierpnia będzie to na pewno wszystko wykonane. Będą cztery pomieszczenia do
nauki gry i jedno pomieszczenie na zajęcia teoretyczne, gdzie będą się odbywały wykłady dla
całej grupy, pomieszczenie do gry na trąbce, na flecie, perkusja, gitara. Będą to zajęcia
indywidualne dla każdego dziecko. Będziemy musieli się zastanowić tak jak padła sugestia ze
strony rodziców na zebraniu w MDK jak będą przywozić dzieci trzeba będzie uruchomić
kawiarenkę gdzie mogliby w tym czasie np. pić kawę, ale jest to sprawa przyszłościowa.
Poprosiła o zadawanie pytań.
Radny Jan Kotowicz zapytał, czy sale wykładowe będą na górze, czy na dole?
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Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że na dole, bo praktycznie
cały parter będzie Szkoły Muzycznej. Pozostanie oddział przedszkolny, który i tak w 2016r.
zniknie, bo już wszystkie dzieci pójdą do klasy I. Będzie również klasa gimnastyczna, która
pozostanie dalej klasą gimnastyczną dla uczniów SP nr 7 i salą koncertową dla Szkoły
Muzycznej.
Radna Mariola Tabaka zapytała, czy jest szansa wizytowania w ostatnim tygodniu sierpnia,
bo chciała złożyć taki wniosek.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że oczywiście, że tak.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że stara się co roku być
w przedszkolach, nie wszystkich, ale w miarę możliwości bywa.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że z racji tego, że ta szkoła miała być parę razy
zamknięta bardzo chciałaby zobaczyć jak to będzie wyglądało. Z drugiej strony ogromnie się
cieszy, że ta szkoła zostanie zachowana oraz że padł pomysł stworzenia klas muzycznych.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że ma nadzieję, że na otwarcie
Szkoły Muzycznej wszyscy radni przyjmą zaproszenie. Jeśli chodzi o wizytację radnych to
zaproponowała koniec sierpnia, bo teraz będzie się działo.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał, czy jest jakiś limit godzinowy. Ile godzin
dzieci będą spędzać na zajęciach typowo z instrumentem i na zajęcia teoretyczne.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że pół godziny trwa gra na
instrumencie oraz 45 minut wykład teoretyczny.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał o częstotliwość zajęć.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że dwa, trzy razy
w tygodniu.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał, czy zawsze będzie taka proporcja?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że to może być godzina
jednorazowo. Rozkład zajęć zależy od szkoły.
Radna Elżbieta Kościow dodała, że zapewne jest siatka godzin.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że w zależności na jakie
instrumenty zostaną zakwalifikowane dzieci, w sierpniu powstaje arkusz organizacyjny
szkoły, które opiniuje wizytator Ministerstwa Kultury i my go zatwierdzany. Potem ten
rozkład zależy, oczywiście jest ramowa siatka godzin.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał, czy dla te szkoły będą subwencje?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że od przyszłego roku tak.
Jest taka możliwość zawsze we wrześniu, jest rezerwa w Ministerstwie Edukacji i na niektóre
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zadania jest możliwość ubiegania się o to. Trudno w tej chwili powiedzieć, czy będzie we
wrześniu. Jak tylko będzie, na pewno wystąpimy. Trzeba założyć, że takie są reguły, jak się
samorząd na coś takiego decyduje to musi się z tym liczyć, że przez cztery miesiące prowadzi
to sama, musi się z tym liczyć. Dlatego jest potrzebna uchwała rady gminy, bo to jest decyzja
wiążąca się z nakładami finansowymi. Musimy ponieść mniej więcej około 30 tys. zł na
przygotowanie, remont pomieszczeń, w granicach 80 tys. zł będą kosztowały instrumenty
muzyczne. Są to koszty do poniesienia przez gminę na wyposażenie, tak jak jest w uchwale,
że organ prowadzący wyposaża Szkołę Muzyczną w mienie niezbędne do realizacji celów
określonych w statucie, czyli instrumenty i właściwe pomieszczenia.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał, kto opłaca nauczycieli?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że też gmina, na początek
wszystko gmina.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał, czy są jakieś wskaźniki ewentualnie
o subwencji, bo to będzie przeliczane na dziecko?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że algorytm jest co roku nowy
i będzie wyliczany w grudniu.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał, czy to jest tak jak w szkołach?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że praktycznie tak tylko, że
wskaźnik jest zwiększony. Tam jest więcej wszystko o 10% na każde dziecko. Na pewno nie
będzie się bilansowało, tego nie ma w żadnym mieście, gdzie zakładali Szkołę Muzyczną. Na
pewno organ prowadzący do funkcjonowania tej szkoły część pieniędzy dopłaca. W skali
kraju są to wielkości mniej więcej od 30-100 tys. zł w skali roku. To jest tak jak subwencja
oświatowa, w całości i w pełni nie zabezpieczy. Koszty na wyposażenie są do poniesienia
z budżetu gminy.
Radna Mariola Tabaka zapytała, czy jak jest prośba rodziców, da się tam utworzyć kawiarnię?
Faktycznie w tej szkole jest dużo pomieszczeń.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że jak tak wyjdzie pani
dyrektor będzie się zastanawiała.
Radna Mariola Tabaka poruszyła przy okazji temat wolnego pomieszczenia na MOSiR, czy
ktoś był zainteresowany ogłoszonym przetargiem?
Pani Skarbnik dodała, że może ktoś wynajmie.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał o strukturę Szkoły Muzycznej,
o zarządzanie tą szkołą.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP wyjaśniła, że Szkołę Muzyczną będzie
prowadził dyrektor. W tej chwili wszystkie czynności związane z przygotowaniem
4

i uruchomieniem tej szkoły zostały powierzone panu Andrzejowi Nowakowi. Gmina
składając wniosek do Ministerstwa musiała wskazać, że ma w gminie człowieka
z odpowiednim przygotowaniem, odpowiednimi kwalifikacjami, który może się zająć przede
wszystkim przesłuchaniem tych dzieci, naborem nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami,
opracowaniem siatki godzin. Wszystkie te czynności do 31 sierpnia wykonuje na umowę
zlecenie pan Andrzej Nowak, będą mu powierzone czynności p.o. dyrektora. Procedura
wygląda tak, że na nie dłużej niż 10 miesięcy w ciągu 10 miesięcy począwszy od 1 września
do 30 czerwca przyszłego roku odbędzie się konkurs na dyrektora tej szkoły. Na razie
zatrudnienie w tej szkole będzie prowadził pan Andrzej Nowak p.o. dyrektora szkoły, będzie
zatrudniał na umowę o pracę, takie są procedury funkcjonowania tej szkoły w uzgodnieniu
z wizytatorem panem Sieczką, który nadzoruje w Katowicach Szkoły Muzyczne
funkcjonujące w województwie śląskim z ramienia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda poprosił więcej informacji o kwalifikacjach
nauczycieli.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP dodała, że w Szkole Muzycznej mogą być
zatrudnieni wyłącznie nauczyciele mający ukończoną Akademię Muzyczną. Tylko taką kadrę
mogliśmy wskazać we wniosku, włącznie z kwalifikacjami. Nie są to nauczyciele
z Myszkowa. Nie ma nauczycieli w naszych placówkach mających ukończoną Akademię
Muzyczną.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda dodał, że oprócz tego pana, który będzie pełnił
funkcję p.o. dyrektora szkoły.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP dodała, że to był bezwzględny warunek
wskazania, że jest ktoś na terenie miasta, kto posiada takie kwalifikacje i może prowadzić
nabór.
Pani Burmistrz dodała, że bez jego doświadczenia byłoby trudno to spełnić.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że ma być około 50 uczniów, czy to będzie utworzone
w formie dwóch klas?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP dodała, że tak zakładamy organizacyjnie. To
są zajęcia indywidualne dla każdego dziecka, a grupy będą dwie po 25 osób na zajęcia
teoretyczne.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu
uchwały. Z uwagi na brak pytań poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
9 radnych. Przy 9 za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
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Do punktu 4.
Sprawy różne.
Radna Elżbieta Kościow powiedziała, że o wodę ciepłą radni nie pytają, bo ma być.
Pani Burmistrz powiedziała, że ciepła woda ma być. Zgodnie z tymi informacjami, które
uzyskaliśmy wczoraj, dzisiaj ma być. Liczymy, że ta woda będzie. Dodatkowo odbywają się
cały czas spotkania z firmą Calor i przedstawicielem Papierni, to są już służby techniczne,
które rozważają możliwość przejęcia dostaw ciepła na drugą stronę miasta przez firmę Calor.
Radna Mariola Tabaka zapytała, czy zakończyło się wczorajsze walne w MTBS, czy jeszcze
jest kolejny dzień? Czy pan prezes MTBS uzyskał absolutorium?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że pan prezes nie uzyskał absolutorium.
Radna Mariola Tabaka zapytała, czy Rada Nadzorcza uzyskała absolutorium?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że Rada Nadzorcza uzyskała absolutorium.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP wracając do tematu oświaty powiedziała, że
gmina złożyła wniosek o dofinansowanie szkół jeśli chodzi o wyposażenie świetlic i dla
dzieci 6-letnich. Wniosek gminy Myszków jest pozytywnie rozpatrzony, szkoły dostaną
ponad 68 tys. zł na zakup do świetlic mebelki, pomoce naukowe. Jeżeli do 18 czerwca
wpłynie już decyzja Ministerstwa Edukacji to na ostatni moment damy uchwałę
wprowadzającą tą kwotę, żeby gmina mogła do końca sierpnia wydatkować te środki.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał, czy źródło środków jest z Ministerstwa?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że tak. Gmina Myszków
składała wnioski, z Powiatu Myszkowskiego wnioski składała gmina Myszków i Koziegłowy.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że była w ZSP nr 1 na ul. Leśnej, jest mile zaskoczona.
Poczynione są tak duże inwestycje, szkoła zmieniła się na in plus nie tylko wewnątrz, ale i na
zewnątrz. Widać kawał dobrej roboty.
Pani Burmistrz powiedziała, że tamta szkoła jako jedyna ma Radosną szkołę, Orlika oraz
białego Orlika.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że dla maluszków jest wszystko przygotowane, kuchnia
jest z prawdziwego zdarzenia, widać ogromne nakłady pracy. Widać XXI wiek.
Radny Sławomir Dymczyk zwrócił uwagę, że szkoły zostały zmodernizowane, docieplone,
przyniosą dodatkowe korzyści, bo tutaj zmniejszy się ilość energii cieplnej potrzebnej do
ogrzania, to są bardzo duże pieniądze.
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Pani Burmistrz powiedziała, że stąd plany dalszych termomodernizacji.
Radna Iwona Skotniczna poruszyła temat niezwiązany z oświatą. Skoro było zadane pytanie
czy prezes MTBS dostał absolutorium, to jakie są tego konsekwencje?
Pani Burmistrz powiedziała, że nie ma żadnych konsekwencji.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał o skate park, zaczęło tam się coś dziać.
Pani Burmistrz powiedziała, że do końca czerwca mamy termin zakończenia i mamy
nadzieję, że firma się wywiąże, nie będzie konieczności naliczania kar.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że beton musiał długo schnąć.
Pani Burmistrz dodała, że tam były poprawki. To jest taki sport, który niesie za sobą ryzyko
i musi być szczególnie dokładnie wykonany, musi być bardzo wysoka jakość. Nie mogliśmy
dokonać odbioru, firma przystąpiła do poprawy, w tej chwili nie mieliśmy zastrzeżeń.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że młodzież może być szczęśliwa, będzie mieć wakacje.
Pani Burmistrz powiedziała, że szkoła będzie musiała ubezpieczyć ten zakres, bo to
rzeczywiście jest na terenie szkoły.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że uczestnik skate parku powinien być również dobrze
przygotowany, mieć ochraniacze na łokcie, kolana.
Pani Burmistrz dodała, że gmina również musi się zabezpieczyć.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że dobrze byłoby jakby to kto
nadzorował, chociaż monitoring.
Radna Mariola Tabaka zapytała, czy nie ma szans, żeby w jednym miejscu był rzut
monitoringu.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że gmina nie ma jako takiego monitoringu, kamery można
rozważyć.
Radna Mariola Tabaka dodała, że z jednej strony na pewno będzie większa część korzystała.
Pani Burmistrz powiedziała, że póki co gmina ma jedną kamerę i ona jest wykorzystywana
najbardziej do dzikich wysypisk.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że tak samo przydałaby się na Franulce, bo tam jest ten
proceder.
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Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że chodzi o to, że kiedyś bardzo często
na boisko przy ZSP nr 3 chodził często element spożywający alkohol i rozbijał butelki.
Obawia się, żeby to samo nie działo się na skate parku.
Pani Burmistrz powiedziała, że Straż Miejska będzie miała oko na ten obiekt. Mamy nadzieję,
że młodzież jest na tyle dojrzała, że swoje będzie szanować.
Radna Mariola Tabaka pochwaliła, że ten obiekt powstał w centrum miasta i będzie
ogólnodostępny.
Pani Skarbnik dodała ile rzeczy się zadziało w ciągu tych trzech lat w Myszkowie. Coraz
mniej jest ze strony mieszkańców pretensji, a głównie chodzi o drogi.
Pani Burmistrz powiedziała, że na spotkaniach z mieszkańcami, które są corocznie
prowadzone widać, że te emocje opadają.
Radna Mariola Tabaka stwierdziła, że to co jest widoczne i namacalne, gdzie potencjalny
mieszkaniec może pójść, skorzystać, czy zobaczyć to jest ten efekt. Apetyt rośnie w miarę
jedzenia.
Pani Burmistrz powiedziała, że oczywiście potrzeby są wciąż ogromne, ale po musi być po
kolei.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda dodał, że to są zaniechania dziesięcioleci.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że jej marzeniem jest żeby pozyskać środki na Miejski
Dom Kultury.
Pani Burmistrz powiedziała, że póki co jeśli chodzi o MDK to byłaby modernizacja, potem
stopniowo środek MDK.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że jeśli chodzi o MDK to teraz przede wszystkim chodzi
o dach, jest niezbędny. Tam się leje.
Pani Burmistrz dodała, że przy modernizacji ten dach byłby robiony. Mamy nadzieję, że
załapiemy się na to dofinansowanie, bo gminie dźwignąć samej będzie bardzo trudno.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że nie chodzi o to, czy się załapiemy, czy nie.
Najważniejsza jest teraz kwestia papy, bo jest już zerwana i się leje. To jest musowo, bo
wszystko leci, dopóki są wakacje.
Pani Skarbnik zwróciła się z pytaniem do radnego Giewona, czy MDK nie ma żadnych
środków?
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Radny Andrzej Giewon powiedział, że nie wie. On tylko mówi, że trzeba to zrobić.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że szkoda, bo jeśli ten dach nie byłby w dalszym ciągu
zrobiony, to ściany będą niszczały. To, że tam jest grzyb to wiemy, ale cała reszta za tym
pójdzie.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że często zalewało ściany od strony biblioteki, teraz jest
w miarę dobrze. Teraz chodzi o jeszcze jedną salę od strony kawiarni. Ktoś musi to zrobić.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że może trzeba tam wysłać jakieś służby techniczne.
Marzeniem jest, aby MDK wyglądał jak ZSP nr 1.
Pani Burmistrz powiedziała, że zostanie to sprawdzone i porozmawiamy z panią dyrektor.
Marzenie o którym mówi radna Tabaka to nasze wspólne marzenie. Teraz w niedzielę
przyjeżdża zespół Śląsk, bo będzie podsumowanie dwuletniego projektu.
Radna Mariola Tabaka zapytała jak wygląda sprawa projektora?
Radny Andrzej Giewon powiedział, że z tego co wie, projektor ma być pod koniec sierpnia.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że miał być wcześniej.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał jakie są przeszkody proceduralne?
Radny Andrzej Giewon powiedział, że wszystkie papiery są już przygotowane, następnie
będzie przetarg.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że na poprzedniej komisji słyszała, że będzie na początku
lipca, że dzieci na wakacje się załapią.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że mówił o tym, że chciałby, żeby projektor był na Lato
w mieście, czyli od 10 czy 11 sierpnia.
Pani Burmistrz zapytała, czy procedura już ruszyła w MDK?
Radny Andrzej Giewon odpowiedział, że tak. Papiery są wszystkie złożone, więc na dniach.
Radna Iwona Skotniczna zapytała odnośnie projektu uchwały w sprawie utworzenia
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Część zadań odciąży MTBS, czy
w związku z tym forma własności MTBS ulegnie zmianie, czy daje będzie na tych samych
zasadach, czy to będzie inna forma własności?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że MTBS zostaje spółką, jak jest do tej pory. To nie jest tak,
ze gmina chce coś MTBS zabrać. MTBS jeszcze nie ma zlecenia na zarządzanie naszym
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zasobem od 1 stycznia 2015r. W te chwili musimy się przygotować albo do utworzenia
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej albo do ogłoszenia przetargu. A to czy
MTBS, czy inny zarządca wejdzie na zasób gminy, to w tej chwili jest nie do przewidzenia.
Jeżeli będzie to Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej to miasto się będzie tym
zajmować.
Radna Mariola Tabaka zapytała, czy siedziba tej jednostki będzie w Urzędzie Miasta?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że tak.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda dodał, że MTBS zostaje przy swoich zasobach.
Radna Iwona Skotniczna zapytała, czy forma własności MTBS ulegnie zmianie?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że najprościej można powiedzieć, że to jest tak jakby gmina na jakąś
umowę zlecenie zatrudniła MTBS do wykonywania zadań własnych gminy.
Pani Burmistrz dodała, że to jest umowa cywilno-prawna o zarządzanie zasobem, ona została
zawarta również w wyniku przetargu. Umowa dobiega końca, więc gmina musi się
przygotować. MTBS był jedynym podmiotem, który wystartował do przetargu, a tutaj była
pełna otwartość oraz zgodne z prawem prowadzenie procedur przetargowych.
Pani Skarbnik dodała, że pod koniec lat dziewięćdziesiątych był Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej. Ten zakład przekształcił się w spółkę. Powstała spółka Saniko i MTBS, wtedy
mieszkaniówka przeszła do MTBS. Wtedy interpretacja przepisów mówiła, że może MTBS
w ramach swojej działalności zarządzać mieniem gminnym. W 2005r. lub w 2006r. była
kontrola z NIK i zausterkowali nam, że normalnie dajemy w formie powierzenia to nasze
zadanie, że musi być to forma zamówienia publicznego, czyli zorganizowany przetarg na
zarządzanie i administrowanie naszymi zasobami. Tak się zadziało, że tylko w jednym
z przetargów startowała inna jednostka, ale cenowo dawała większą kwotę za tą usługę
i MTBS wygrał.
Pani Burmistrz dodała, że w ostatnim przetargu wystartował tylko MTBS.
Radna Mariola Tabaka zapytała odnośnie MTBS, czy dobrze zrozumiała, że jest podpisana
umowa z Papiernią na dostawę ciepła.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że sprawy własnościowe w Papierni się wyjaśniły ostatecznie
i umowy między wspólnotami zostały zawarte.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że wczoraj, ale tylko słownie, nie pisemnie?
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Pani Burmistrz odpowiedziała, że pisemnie.
Radny Wacław Gabryś wtrącił, że Burmistrz mówił, że to było przyrzeczenie tylko słowne.
Pani Burmistrz dodała, że gmina ma informacje z popołudniowego spotkania, że już te
umowy zostały zawarte.
Radna Mariola Tabaka zapytała, czy przelew został już wysłany, czy MTBS rozliczył się już
z Papiernią?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że zgodnie z tymi informacjami, które posiada, tak.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że mieszkańcy wierzą, że dzisiaj będą mieć ciepłą
wodę.
Radna Mariola Tabaka dodała, że takie było zapewnienie wczoraj z ust pana Grabowskiego.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że trzeba tutaj oddzielić dwie sprawy, płatności MTBS od
zamknięcia ciepła, to bezpośredniego związku nie ma. Tam się zadziało tak, że zastrajkowali
pracownicy.
Radna Iwona Skotniczna dodała, że mieszkańcy mają taką informację, która szybko się
rozeszła, że będzie dzisiaj ciepła woda.
Radna Mariola Tabaka dodała, że takie zapewnienia wczoraj były.
Pani Burmistrz powiedziała, że radna Tabaka była na tym spotkaniu, gdzie opadło również
z ust Burmistrza, że on nie może za słowa pana Grabowskiego brać pełnej odpowiedzialności,
to jest podmiot prywatny. Zdaniem pani Burmistrz do tej informacji trzeba podchodzić bez
zbytniej euforii.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że są tacy pracownicy Papierni, którzy nie dostali
wynagrodzenia od miesiąca października. Takie tłumaczenie pana Grabowskiego, że to nie
jest ich wina, tylko komornika który zajął konto, to jest żenujące. Pan Burmistrz oddelegował
prawnika, tylko ze to wszystko będzie bardzo długo trwało. Czy jest szansa, żeby stricte Ci
mieszkańcy, którzy mają zaległości czynszowe, żeby to w jakiś sposób skompensować
poprzez Papiernię, bo Ci ludzie naprawdę nie mają pieniędzy?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że wynagrodzenie jest to niezbywalne prawo pracownika.
Przyznała, że również tym wszystkim była zażenowana, tym bardziej, że oni bardzo łatwo się
rozgrzeszyli, to nie jest ich wina, komornik.
Radna Mariola Tabaka skomentowała, że ktoś sobie widocznie zapracował na to, że komornik
zajął konto. Ci ludzie wykonali swoją pracę.
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Pani Burmistrz przyznała rację radnej Tabace. Poprosiła, żeby zwrócić uwagę, że on mówił,
że po odblokowaniu oni zapłacą za październik.
Radna Mariola Tabaka dodała, że pochwalił się również, że Papiernia dostała dwa kredyty.
Pierwsze co powinni zrobić, ja wiem o co chodzi, oni nie mogą tego zrobić, ale powinni
zapłacić tym ludziom. Jeżeli są to kredyty inwestycyjne, to kontroluje to wszystko bank. Ale
miasto nie ma takiej wiedzy, że te kredyty zostały przyznane.
Pani Burmistrz przyznała, że miasto nie ma takiej wiedzy, że te kredyty zostały przyznane.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że pan Grabowski twierdził, że to już nastąpiło 16 maja,
więc to jest prawie miesiąc.
Pani Burmistrz powiedziała, że miasto nic na ten temat nie wie i to jest informacja absolutnie
niepotwierdzona.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że rozumie, że pan Burmistrz na dzień dzisiejszy jedyne
co mógł, to udostępnić prawnika.
Pani Burmistrz powiedziała, że nie do końca. Kontaktowaliśmy się również z Państwową
Inspekcją Pracy, okazuje się, że tam już jakaś kontrola była, kolejna ma być. Organy nadzoru
pracują, tylko nie ma tych pieniędzy.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że pan Grabowski to jest człowiek tak niewiarygodny, że
rzuca jakimiś kwotami.
Pani Burmistrz powiedziała, że wszystkie rozmowy jakie się odbywają do niedawna były
w towarzystwie pana Grabowskiego, wczoraj przyszedł inny pan na spotkanie z panią Justyną
Sperą.
Radna Mariola Tabaka zapytała, czy z tego tytułu nie będzie żadnych konsekwencji?
Pani Burmistrz powiedziała, że dlatego nie jest w stanie potwierdzić słów pana
Grabowskiego. Te rozmowy trwają, kontaktujemy się bezpośrednio z panią Justyną, z panią
prezes, z tymże te informacje niestety nie znajdują (…).
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że to jest niewiarygodne.
Pani Burmistrz dodała, że to jest własność prywatna, my możemy rozmawiać tylko
z właścicielem.
Radny Sławomir Dymczyk uzupełnił, że Burmistrz wczoraj w drugiej części opuścił komisję
i wyszedł na rozmowę z panią Justyną. Wrócił i złożył taką informację, że dogadali się
wstępnie tyle o ile odnośnie przesyłu, co będzie mógł Calor zrobić.
12

Pani Burmistrz wtrąciła, że spotkanie techniczne jest dzisiaj.
Radny Sławomir Dymczyk kontynuował, że pan Burmistrz poinformował, że z racji
zajmowanego stanowiska złożył zawiadomienie do Prokuratury o popełnienie przestępstwa,
co jest uzasadnione oraz do PIP wysłał zawiadomienie o dokonaniu kontroli na wypłaty. To
są rzeczy podstawowe, wczorajsza informacja. W tej chwili próbowałem się dodzwonić, czy
woda ciepła już jest, rozruch troszeczkę potrwa, ale nie ma jeszcze.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że słowa pani Justyny są niewiarygodne.
Radny Sławomir Dymczyk wtrącił, że ponieważ jest administratorem w firmie Wojar, mamy
tam pięć budynków, stare kamienice przy Pułaskiego 40, Leśna 7c i 7e, wobec powyższego
dzwoniłem do Burmistrza i prosiłem o możliwość brania udziału. Udostępniono mi to. Byłem
na trzech spotkaniach, gdzie była pan Grabowski, później go odsunięto, była rodzina Spyrów.
Oni sami pogubili się co mówią, jak mówią i do kogo mówią. Podczas pierwszej rozmowy
był jakiś inspektor pomocniczy, czy strategiczny, który cały czas milczał i na końcu
powiedział „dobrze, może się coś z tego zrobi”.
Pani Burmistrz powiedziała, że między innymi dlatego nie jest w stanie potwierdzić
informacji pana Grabowskiego o kredycie, bo na rozmowie którą radny Dymczyk wspomina,
informacje były zupełnie inne. To są słowa, póki co tylko słowa.
Radny Sławomir Dymczyk powiedział, że przedostatnie spotkanie było na tej sali, był prezes
Milej, sztab kryzysowy z Urzędu Miasta, Burmistrz i czekaliśmy na przyjście rodziny
Sperów, żeby dopytać się, czy mają zamiar puścić ciepło. Przysłano dyrektora Wysockiego,
który na wstępie powiedział, że został przysłany tylko po to, że ma wysłuchać co my od niego
chcemy, ale nie ma żadnych upoważnień do podejmowania decyzji.
Radna Mariola Tabaka skomentowała, że Papiernia jest na takim poziomie, na jakim jest.
Radny Sławomir Dymczyk powiedział, że to spotkania jakie były zorganizowane i tyle
mogliśmy od nich uzyskać.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że jest też 127 w kolejce do odzyskania swoich pieniędzy
sprzed kilku lat.
Radny Sławomir Dymczyk kontynuował, że jeżeli wejdzie firma Calor ze swoją wodą
i ciepłem na ten drugi teren, to automatycznie niestety zwiększy się cena tej wody o 25%.
Pani Burmistrz dodała, że wczoraj w takich kuluarowych rozmowach mówili, że są tym
również zaniepokojeni.
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Radna Mariola Tabaka powiedziała, że jest znacząca różnica pomiędzy tym co się robi
w Papierni. Z tego co sobie przypomina tam jest kwota dziewięć, ta różnica. To jest bardzo
dużo. Jedna część miasta ma inne stawki, druga inne.
Radny Sławomir Dymczyk wyjaśnił, że ciepło jest przeliczane na moc zamówieniową na
dany budynek. Wtedy robi się metry i wychodzi, czy im się faktycznie opłaca lub obliczane
jest z przed zamontowaniem ciepłomierza w budynku, jest to bardzo skomplikowany proces
przeliczeniowy. To wynika z ilości obsługiwanych. Jeżeli pójdzie ciepło tą ilością małą, która
jest, to niestety wszystko pójdzie do góry. Z tym się trzeba liczyć, ale było powiedziane, niech
będzie to ciepło jakie jest drogie lub nie ma go w ogóle. Takie są dwa warianty.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że dlatego bardzo ważne dzisiaj jest to spotkanie
w ciepłowni, bo faktycznie to co pan Burmistrz powiedział, że odcinek który był faktycznie
dużo lat nieużywany, na pewno wszystko jest tam skorodowane. Przyznała, że pracowała
kiedyś w ciepłownictwie, więc taką wiedzę ma. Żeby się nie okazało, że przy uruchomieniu
pomp i zasilania, że to wszystko szlag trafi.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda dodał, że wczoraj Burmistrz mówił, że będzie tam
ekspertyza.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że o tym wie, ale na razie mamy za oknem dwadzieścia
jeden stopni, a jak to będzie takim tempem szło, jak to idzie (…).
Radny Sławomir Dymczyk wtrącił, że obawa jest bardzo słuszna, bo zaraz skończy się okres
wakacyjny, zacznie się sezon zimowy.
Pani Burmistrz powiedziała, że konkurencyjność Papierni tylko dlatego jest taka, że to jest dla
nich produkt uboczny przy prowadzeniu produkcji. Jak najbardziej życzymy im sukcesu. Ale
jeszcze dwa lata temu słyszeliśmy o ogromnym projekcie, którym tam będzie realizowany.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że to jest jedno wielkie kłamstwo, oszustwo.
Rozmawiając z panem Sperą, słowa jego córki są zupełnie inne. Tam jest tak olbrzymie
zadłużenie, jest tylu wierzycieli.
Pani Burmistrz dodała, że dlatego to są trudne rozmowy, to dotyczy również podatków
i szeregu spraw.
Radna Mariola Tabaka stwierdziła, że my wszyscy jesteśmy ich zakładnikami, oni
doprowadzili do takiej sytuacji. Całe miasto trzymają w szachu, począwszy od niepłacenia
podatków, pensji pracownikom.
Pani Burmistrz powiedziała, że trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, sieć jest ich.
Kwestia służebności, dzierżawy tego terenu.
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Radny Andrzej Giewon powiedział, że tam jest taka sytuacja, że każdy przymykał oko,
i Urząd Miasta i Urząd Skarbowy, bo upadłość powinna być ogłoszona już dawno, wiele lat
do tyłu. Wtedy znalazłby się inwestor, bo jeszcze tego majątku troszkę było. Wiadomo, że
upadłość jest wtedy, kiedy długi przekraczają wartość zakładu. Oni doprowadzą do upadłości,
tylko nie wiadomo, czy majątku nie będzie.
Radna Mariola Tabaka dodała, że oni na dzień dzisiejszy nie mają żadnego majątku, tam są
cztery spółki, wszystko jest tak porozpisywane.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że im chodzi o upadłość i wejdzie syndyk, wcześniej
będą sądy, wierzyciele się znajdą. Przy upadłości nie liczą się najpierw wierzyciele, tylko
urząd, urząd skarbowy.
Pani Skarbnik dodała, że bank.
Radny Sławomir Dymczyk powiedział, że ma informację od byłego dyrektora Papierni pana
Suwalskiego, że piec z kotłowni przystosowany jest do spalania śmieci. Tych śmieci
musiałoby być bardzo dużo, czyli musiałby być punkt przywożenia i spalania. Obniżyłoby to
koszty.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że jak nie ma produkcji, to nikt nie będzie zakładał
takich kosztownych rzeczy. Jest to jedno wielkie oszustwo. Ja tego człowieka słuchać nie
mogę, jest to jeden wielki kanciarz, oszust i nic więcej. Czy on ludzi ma za durniów?
Radny Andrzej Giewon słyszał, że spółka z Częstochowy TRW chce kupić ciepłownię
i zmodernizować ją i obniżyć jeszcze ciepło. Podobno są w trakcie rozmów.
Pani Burmistrz powiedziała, że nic o tym nie wie. Wie tylko, że ciągle jakieś rozmowy się
toczą.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że o takich rzeczach może rozmawiać tylko właściciel.
Tutaj nikt nie przyjdzie, nikt nie zainwestuje żadnych pieniędzy. Tu trzeba byłoby 100 mln zł
na dzień dobry.
Pani Burmistrz dodała, że najpierw spłacić wszystkich wierzycieli.
Radna Mariola Tabaka dodała, że następnie inwestować. Wczoraj go ludzie pytali o to samo,
ale miałam wrażenie, że przyleciał z innej planety.
Pani Burmistrz powiedziała, że miała to samo wrażenie.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zmieniając temat zapytał o Plac Dworcowy, czy
będzie przygotowany na Dni Myszkowa?
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Pani Burmistrz odpowiedziała, że będzie na pewno przygotowany na Dni Myszkowa. W tej
chwili mamy problem przed Lidlem, zniosło nam asfalt. Trwa teraz czyszczenie, wczoraj był
pierwszy dzień czyszczenia kanalizacji na Placu Dworcowym. Nie ukrywam, że stan tej
kanalizacji jest fatalny. To jest kanalizacja ogólnospławna, to jest taka pajęczyna, nie
mieliśmy świadomości, że aż taka pajęczyna pod powierzchnią. Jeszcze czyszczenie tego
będzie w poniedziałek lub poniedziałek i wtorek, potem nawierzchnia z łataniem dziur. Na
Dni Myszkowa to na pewno będzie przygotowane. Póki co to będzie tyle, łatanie dziur.
Radna Mariola Tabaka zapytała, kiedy będą Dni Myszkowa?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że w pierwszy weekend lipca.
Radna Mariola Tabaka skomentowała, że w zasadzie zostały dwa tygodnie uczciwej pracy.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda wyjaśnił, że dlatego pyta.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że szkoda, że padł pomysł, żeby Dni Myszkowa
zorganizować na Placu Dworcowy. Przy jedynce było spokojnie.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że tam dopóki nie było Orlika to było bezwzględnie najlepsze
miejsce. Nie ma co dyskutować.
Radna Mariola Tabaka zapytała, a stadion?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że stadion niestety się nie przyjmuje. W ubiegłym roku
frekwencja była dobra, ale przy takiej bardzo dobrej pogodzie, ale to też średnio zadawalająca
ta frekwencja. Tam ludzie nie chcą, jakoś nie cieszy się popularnością ten stadion.
Radny Andrzej Giewon zapytał o Park w Leśniczance?
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że nie jest nasz. W oddali słychać
śmiech radnych.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
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