PROTOKÓŁ Nr 4/11
z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Małych i Średnich Przedsiębiorstw
z dnia 16 maja 2011r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 8 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Wojciech Chrapek – kierownik Wydziału PR
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja o planowanych projektach i przygotowanych wnioskach ze środków unijnych,
krajowych i wojewódzkich na inwestycje.
4.Informacja na temat utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji
ruchu drogowego.
5.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6.Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził przewodniczący komisji pan Eligiusz Uchnast.
Powitał zebranych na posiedzeniu. Stwierdził prawomocność obrad. Przedstawił porządek
posiedzenia. Poprosił o przegłosowanie porządku posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 7
radnych. Przy 7 głosach za, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 7 głosach za protokół został przyjęty – jednogłośnie.
Do punktu 3.
Informacja o planowanych projektach i przygotowanych wnioskach ze środków
unijnych, krajowych i wojewódzkich na inwestycje.
Wszyscy radni otrzymali informację (materiał stanowi załącznik do protokołu).
Radny Adam Zaczkowski stwierdził, że informacja jest lakoniczna. Zadał pytania, na jakie
kwoty są projekty termomodernizacji szkół? Ile zostało złożonych wniosków na instalacje
solarne? Poprosił o więcej informacji na temat zmiany lokalizacji Orlika. Jak ta inwestycja
wygląda technicznie na chwilę obecną? Zgodnie z telefoniczną informacją Burmistrza ma
nastąpić przesunięcie w ramach Placu Sportowego na teren obok boiska. Czy to decyzja
ostateczna? Czy będzie w związku z tym miało miejsce zwiększenie środków? Kto będzie
administrował obiekt po oddaniu go do użytku?
Kierownik Wydziału RM Wojciech Chrapek omówił informację. Poinformował, że
termomodernizacja SP nr 5 jest na kwotę około 7mln zł, zaznaczył, że kosztorysy
inwestorskie bywają przeszacowane. Na instalacje solarne złożono 561 wniosków. W kwestii
Orlika na Mrzygłodzie powiedział, że jeśli to będzie przesunięcie w ramach tych samych
działek ewidencyjnych, to nie będzie nowego projektu uchwały. Po rozmowie z projektantem
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wie, że zapadła decyzja w sprawie budowy Orlika na Placu Sportowym w Mrzygłodzie, ale
obok boiska trawiastego. Może się tak zdarzyć, że po przesunięciu Orlika na prawą stronę
tych działek, koszty mogą wzrosnąć. Będziemy o tym wiadomo po zaktualizowaniu
dokumentacji; ile trzeba będzie zrobić na podbudowie i z jakiego materiału. Maksymalne,
szacunkowe, kosztorysowe zwiększenie wartości inwestycji - 300 000,00zł.
Jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest przekazać obiekt szkole, co jest też jednoznaczne
ze zwiększeniem corocznych środków na funkcjonowanie szkoły. Obiekt musi być
utrzymywany – czyszczenie, monitorowanie.
Do punktu 4.
Informacja na temat utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji
ruchu drogowego.
Wszyscy radni otrzymali informację (stanowi załącznik do protokołu). Pytań i uwag nie
zgłoszono.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myszków.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 8 radnych przy 8 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia i sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 8 radnych przy 8 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2011 – 2023.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 8 radnych przy 8 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Do punktu 6.
Sprawy różne.
Wiceprzewodnicząca komisji odczytała pismo Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Katowicach.
Pismo dotyczy prawomocnego orzeczenia w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych przez pana Janusza Romaniuka byłego Burmistrza Miasta Myszkowa (pismo
stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący poinformował, że do zapoznania dla radnych w Biurze Rady złożone są
pisma pana Zenona Kudrysia z 24 lutego 2011 i 29 kwietnia 2011r.
Radny Adam Zaczkowski stwierdził, że działania podejmowane w ramach promocji rozwoju
przedsiębiorczości ograniczające się tylko i wyłącznie do współpracy z GARR-em
Katowickim (Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA), który przeprowadza
konsultacje, są niewystarczające. Jego zdaniem w tym temacie nic się nie dzieje. Zapytał, czy
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od czasu kwietniowej informacji zostały podjęte jakieś działania w tym temacie? Jak
wyglądają lokalne działania, bezpośrednio podejmowane przez wydział?
Pan Wojciech Chrapek poinformował, że powstały nowe punkty Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego jeden z nich to wojewódzki w Katowicach, z którym Wydział RM nawiązał
współpracę. Zobowiązano się pomóc nam w rozwoju przedsiębiorczości. Pomoc ma polegać
na prowadzeniu dodatkowych konsultacji dla przedsiębiorców. Otrzymaliśmy zapewnienie
współpracy. Jest to bezpłatna akcja, co istotne, ponieważ nie mamy środków.
Po każdym szkoleniu Wydział dokonywał rozeznania oczekiwań przedsiębiorców.
W przeprowadzanych ankietach najczęściej zaznaczane pozycje to: szkolenia, zwolnienie
z podatku, pomoc w pisaniu wniosków. Stąd konkluzja, że warsztaty są potrzebne. Kiedy
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach miał więcej środków, szkolenia odbywały się co 2
m-ce, w tej chwili trzeba czekać w kolejce, są ograniczenia.
Pan Wojciech Chrapek opowiedział, jakie prace wchodzą w planowaną termomodernizację
szkół. Po jej wykonaniu zwiększona zostanie efektywność zarządzania energią w budynkach
o ok. 50%. Są to bardzo duże efekty. Uzasadnił, dlaczego solary nie sprawdzają się
w szkołach, i dlaczego w ubiegłym roku nie dały efektu na MOSiR. Urząd Marszałkowski
wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykazania efektu ekologicznego.
Radna Mirosława Picheta zgłosiła konieczność pomalowania pasów na ul. 3 Maja.
Stwierdziła, że zawsze to było robione, zapytała o powody, dla których te prace są
zaniedbane?
Radny Ryszard Burski stwierdził, że zapowiedź sprzedaży ciepłowni Fortum według
nieoficjalnych źródeł stała się faktem. Jeśli tak jest w istocie, to jego zdaniem Komisja
Rozwoju Miasta Prawa i Porządku w Mieście najbliższe posiedzenie powinna poświęcić tej
tematyce.
Komisja sformułowała wniosek:
Komisja wnioskuje o przygotowanie informacji na temat dostawy ciepła z kotłowni
Fortum na Osińskiej Górze.
Odbyło się głosowanie wniosku. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych, przy 8 głosach za,
wniosek został przyjęty.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka-Psyk

Eligiusz Uchnast
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