PROTOKÓŁ Nr 6/11
z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
z dnia 16 sierpnia 2011r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 7 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pan Edmund Konieczniak- prezes MTBS sp. z o.o.
Nieobecni radni:
Pan Ryszard Burski – usprawiedliwiony.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Dyskusja na temat dostawy ciepła z kotłowni „Fortum”.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
Przyjęty porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z dnia 20.06.2011r. i z dnia 4.07.2011r.
3. Dyskusja na temat dostawy ciepła z kotłowni „Fortum”.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. 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 proponując przegłosowanie w punkcie 2 dwóch
protokołów: z dnia 20.06.2011r. oraz z dnia 4.07.2011r. Poprosił o przegłosowanie
zaproponowanego porządku posiedzenia ze zmianą.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 5
radnych. Przy 5 głosach za, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z dnia 20.06.2011r. i z dnia 4.07.2011r.
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie protokół z dnia 20.06.2011r. oraz protokół
wspólnego posiedzenia komisji z dnia 4.07.2011r.
Do protokołów uwag nie zgłoszono.
Protokół z dnia 20.06.2011r. przy 5 głosach za - przyjęto jednogłośnie.
Protokół z dnia 04.07.2011r. przy 5 głosach za - przyjęto jednogłośnie.
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Do punktu 3.
Dyskusja na temat dostawy ciepła z kotłowni „Fortum”.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak wyjaśnił, że dostawy ciepła dotyczą budynków wspólnot
i budynków administrowanych przez MTBS. Znane są już zamiary FORTUM, firma zamierza
się wycofać z małych miast. Sprzedanych ma zostać 5 kotłowni, w tym ta w Myszkowie.
Burmistrz spotkał się dwukrotnie z przedstawicielami FORTUM. Na pierwszym spotkaniu
Burmistrz chciał się dowiedzieć, jaka byłaby cena sprzedaży, gdyby gmina chciała zakupić
sieć. Niestety firma nie ujawniła tej informacji, a ponadto jasno wyraziła wolę sprzedaży
całego pakietu, a nie części. Jednocześnie przedstawiciele firmy uczulali na to, jakie
przyszłości mogą wystąpić trudności i dodatkowe wymagania co do zarządzania kotłownią.
Burmistrz rozmawiał także z p. Spyrą z Papierni. To, że ciepło z Papierni jest tańsze wynika
z faktu, że sprzedawany jest produkt uboczny. P. Spyra myśli o uruchomieniu w przyszłości
ciepłowni na biomasę i sprzedaż takiego ciepła, a nie efektu ubocznego. Burmistrz spotkał się
w tej sprawie także z prezes spółdzielni p. Matysiewicz. Podczas drugiego spotkania
z FORTUM zaprezentowano prezesa z Dąbrowy Górniczej. Dla tej transakcji tworzy on
spółkę celową. Na spotkaniu wyrażono chęć, aby gmina aneksowała umowę, jednak zdaniem
Burmistrza lepiej zawrzeć nową umowę z nowym dostawcą ciepła. Trzeba brać pod uwagę, że
ten nowy dostawca będzie miał słabszą pozycję niż FORTUM, który zostawia sobie duże
podmioty np. Częstochowę. Podkreślił, że jak zawsze należy obawiać się przełomu sierpnia
i września, kiedy to jest huśtawka cen na rynku energii, a to może mieć wpływ na przyszłe
ceny energii. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, na jakich warunkach uda się zawrzeć nową
umowę. W przyszłości wiadomo, że w związku z wymogami unijnymi odbiorcy będą musieli
kupować określoną ilość ciepła wytworzoną ekologicznie. P. Spyra oferuje cenę niższą niż
FORTUM, ale my chcemy, aby ta cena była również niższa niż u innych dostawców. Na dzień
dzisiejszy gmina jest właścicielem dwóch odcinków ciepłociągu. Papiernia zwróciła się o
odkupienie jednego odcinka, jednak my nie chcemy go sprzedawać, to daje nam jakikolwiek
wpływ na rynek ciepłowniczy w Myszkowie.
Wypowiedź Burmistrza uzupełnił p. Edmund Konieczniak prezes MTBS sp. z o.o. Wyjaśnił,
że ciepło potrzebne jest do 14 budynków po tamtej stronie torów i do 6 budynków po tej
stronie. Na sezon 2011/2012 ceny ciepła są następujące: ciepło z FORTUM- ok. 4,30 zł,
ciepło z Papierni- ok. 2,20 zł. Różnica jest ogromna. Poinformował, że rozmawiał z firmą
„Lidman” i p.Ulanowskim, który stwierdził, że termin przejęcia powinien nastąpić w
miesiącu wrześniu. Nie będziemy robić aneksu. Porozumienie i zawarcie umowy z Papiernią
będzie dotyczyło 6 bloków. Problem dostawy ciepła wynika z faktu, że ostatnim odbiorcą po
tej stronie jest budynek PZU. Jeśli PZU się nie włączy do sprawy to nie będzie możliwości
aby dostarczać ciepło dalej do spółdzielni mieszkaniowej. Niestety PZU nie bardzo zależy na
cenach, co najwyżej podniosą czynsz swoim dzierżawcom.
Prezes MTBS p. Edmund Konieczniak wyjaśnił, że staramy się poczynić oszczędności
w zużyciu ciepła poprzez termomodernizację budynków. Zużycie ciepła w budynku przy
ulicy Kościelnej 5A po termomodernizacji, a w budynku przy ulicy Kościelnej 5 jest
zasadnicza, ponad 1,5 zł- do obydwu budynków ciepło dostarcza FORTUM. Podobnie
w budynkach przy ulicy Leśnej, w budynku po termomodernizacji zużycie to 1,10 zł,
w innych 2,20 zł, -tu akurat dostarcza Papiernia. Wszystko okaże się po sezonie grzewczym.
Radny Artur Wrona zapytał czy na dzień dzisiejszy Papiernia jest w stanie zapewnić ciepło
dla całego Myszkowa?
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Pan Edmund Konieczniak prezes MTBS sp. z o.o wyjaśnił, że jest to możliwe dla budynków
TBS, jednak Papiernia przegrała proces z FORTUM i musiała się odciąć. Podkreślił, że
dobrze się stało, że to gmina jest właścicielem przejścia podziemnego.
Przewodniczący komisji p. Eligiusz Uchnast zapytał czy jest możliwe, że ktoś zostanie bez
ciepła na zimę?
P. Edmund Konieczniak prezes MTBS sp. z o.o wykluczył taką możliwość, choć dwa bloki są
poza zasięgiem Papierni, czyli budynki przy ulicy Kościelnej 5, 5A. Natomiast co do tych 6
bloków nie ma problemu, ciąg ciepłowniczy kończy się na tych 6-u blokach. Problem jest na
terenach wspólnot mieszkaniowych czyje są ciągi, czy miasta czy FORTUM. Wydaje się, że
skoro miasto sprzedawało bloki z częścią terenu, więc ciepłociągi są własnością wspólnot
i Papiernia będzie mogła też tu dostarczać ciepło. Wyjaśnił, że są zapewnienia, że nie
przewiduje się zmiany stawek za dostawy ciepła, jednak biorąc pod uwagę planowane
wykonywanie modernizacja sieci ciepłowniczej, to trzeba się liczyć, że ceny jednak mogą
wzrosnąć.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak wyraził obawę, że nie wiadomo, jaką moc zakupową
będzie miała nowa firma. Wiadomo im firma większa tym korzystniejsze ceny za węgiel
może wynegocjować.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Myszków aportu
do spółki.
Pan Edmund Konieczniak prezes MTBS sp. z o.o wyjaśnił, że realizowana jest inwestycja
przy ulicy Sucharskiego. Otrzymaliśmy teren pod budowę, ale nie można było przejąć jednej
działki w środku o szerokości 7 metrów. Chcąc uniknąć takich sytuacji, jaka miała miejsce
w sprawie p. Blecharczyka, gmina wystąpiła do dawnych właścicieli z zapytaniem czy nie
chcą tej działki odkupić. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi od 8 osób, a od 1 osoby dotarła informacja, że ewentualnie tak. Czekaliśmy trzy lata, aż ta osoba się zdecyduje. W czerwcu minęły
trzy lata i zgodnie z prawem gmina stała się właścicielem tej działki. Ten pasek nie jest pod
inwestycje, ale można wykorzystać go do zrobienia parkingów, których na tym terenie jest za
mało.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 7 radnych, przy 7 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
2/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
Radny Adam Zaczkowski zapytał o kwestię budowy placu zabaw przy szkołach.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak wyjaśnił, że do programu „Radosna szkoła” zgłosiły się
dwie firmy, terminy jeszcze nie są wyśrubowane. Wcześniejszy przetarg unieważniono,
ponieważ oferty przekroczyły to, czym my dysponujemy. Zwiększenie środków finansowych
ma na celu zabezpieczenie finansowania robót.

3

Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 7 radnych, przy 7 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
3/ Zaopiniowanie projektu 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 7 radnych, przy 7 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
4/ Zaopiniowanie projektu 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 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 7 radnych, przy 7 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
5/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak wyjaśnił, że nowa ustawa o organizowaniu komunikacji
miejskiej wymaga uporządkowania spraw przystanków. Gmina jest właścicielem terenu, a
SANiKO wiat. Będzie organizowany przetarg na komunikację miejską i dlatego należy tę
sprawę wyprostować. Nakłada to na gminę szereg nowych obowiązków co do ewidencji
autobusów, które zatrzymują się na przystankach. Przetarg odbędzie się około listopada.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, jaka jest kwota oszacowania.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak wyjaśnił, że bierzemy pod uwagę maksymalną dozwoloną
kwotę 0,05 zł. Ten ruch pozwoli ucywilizować rynek przez organ porządkujący, czyli gminę.
Nie dzień dzisiejszy nie mamy jednak oszacowania, jakie będą kwoty dochodu z tego tytułu.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 7 radnych, przy 7 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
6/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości położonych w Myszkowie obręb Myszków.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 7 radnych, przy 7 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
7/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 7 radnych, przy 7 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
8/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.
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Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 7 radnych, przy 7 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
9/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej Nowa Wieś.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 7 radnych, przy 7 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
10/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Myszków obwodu
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 7 radnych, przy 7 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
11/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które
pozostawia się bez dalszego biegu (p. Nowak).
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 7 radnych, przy 7 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
12/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które
pozostawia się bez dalszego biegu (p. Musialik).
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 7 radnych, przy 7 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
13/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 7 radnych, przy 7 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak poprosił radnych, aby zaopiniowali jeszcze dwa projekty
uchwał intencyjnych, które będą wprowadzone na sesji do porządku posiedzenia. Jedna dotyczy programu 6.2 Kapitału ludzkiego prowadzonego wspólnie z PUP. Uchwała taka została
już podjęta przez Radę Powiatu, my, jako druga strona powinniśmy ją podjąć. Drugi projekt
dotyczy przystąpienia do Orlika na Nowej Wsi, czyli temat, o którym Burmistrz już wielokrotnie wspominał.
14/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu realizowanego w ramach Priorytetu VI POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 7 radnych, przy 7 głosach za - projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
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15/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zadania pn. „Budowa
zespołu boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Myszkowie przy ulicy
Wapiennej” w ramach programu pn. „Moje Boisko-Orlik 2012”.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 7 radnych przy 7 głosach za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Radna Iwona Skotniczna zwróciła się z prośbą w imieniu mieszkanki ulicy Buraczanej, która
nie ma dojazdu do swojej posesji. Nie tak dawno był tam problem z karetką pogotowia, która
nie miała jak wjechać.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak wyjaśnił, że właściwie droga coraz bardziej się przybliża
do nieruchomości tej pani, bo jest ona sukcesywnie wywożona i dalej będzie tam wywożony
materiał np. z budowy Orlika na Mrzygłodzie. Poinformował, że na remonty dróg gruntowych
gmina ma 134 tysiące zł i dlatego trzeba wybierać racjonalnie czy lepiej zrobić drogę do
jednego gospodarstwa czy do kilku. W wykazie ulic proponowanych do remontu nie ma ulicy
Buraczanej, co nie znaczy, że gmina się tym nie zajmie jak będzie jakiś materiał. Mieszkańcy
się nauczyli, że problemy, które przez 20 lat nie zostały rozwiązane maja zostać rozwiązane
przez Burmistrza i radnych tej kadencji.
Radna Iwona Skotniczna odczytała pismo p. Eugeniusza Czerneckiego dotyczące studzienki
na ulicy Pułaskiego ( pismo stanowi załącznik do protokołu).
Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak wyjaśnił, że to nasza bolączka, ale mieszkańca nie musi
interesować czyja jest droga, a to akurat jest droga wojewódzka. Trzeba wysłać w tej sprawie
sygnał do Powiatowego Zarządu Dróg i temu panu odpowiedzieć.
Przewodniczący komisji. Eligiusz Uchnast poinformował, że w takim razie komisja kieruje to
pismo do wydziału merytorycznego, aby dalej zajął się tą sprawą i udzielił odpowiedzi na
pismo.
Radna Mirosława Picheta zapytała o sytuację na ulicy 1 Maja. Chodzi o wyjazd z ulicy
Granicznej, była tam robiona studzienka, a teraz tam jest dziura i kto ma to zrobić.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak poinformował, że jest to kwestia reklamacji
u wykonawcy.
Radna Anna Kustra-Grabowska zwróciła uwagę na prośby mieszkańców ulicy Kościuszki
i Dworskiej, gdzie jest zarośnięty chodnik, co utrudnia poruszanie się po nim. Tym tematem
podobno zajmowała się p. wiceburmistrz Franelak. Gdzie mieszkańcy maja się zwrócić.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak zobowiązał się, że porozmawia z p. Franelak na ten temat.
Radna Mirosława Picheta zwróciła uwagę na kwestię, którą już zgłaszała odnośnie braku
oznakowania ulic na jej osiedlu oraz sprawę odwodnienia przy szkole.

6

Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak poinformował, że gmina robiła zapytanie ofertowe żeby
zorientować się w jakiej kwocie się zamknie takie zadanie, zamawiane były znaki
oznakowania dróg jednak nie jest w stanie odpowiedzieć czy dotyczyło ono wszystkich ulic
i czy obejmowało te konkretne ulice.
Co do odwodnienia wyjaśnił, że kratka ma być zrobiona. Drugą taką należy zrobić na ulicy
Partyzantów za MFNE gdzie stoi woda.
Radny Adam Zaczkowski zapytał o położenie Orlika na Nowej Wsi, jaka jest rola gminy
w programie 6.2., jakie są wyniki oceny projektu odnośnie indywidualizacji
rekomendowanego do dofinansowania z Poddziałania 9.1.2. oraz jak zostaną spożytkowane
oszczędności z przetargu na Orlika w Mrzygłodzie.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak wyjaśnił, że boisko ma być tam gdzie jest niecka.
Inwestycja napotkała opór mieszkańców, jeśli chodzi o odprowadzenie wody deszczowej
z ulicy Wapiennej. Był pomysł żeby wody z boiska odprowadzać do kanalizacji deszczowej
ulicy Słowackiego, ale uzyskaliśmy odpowiedź, że to za mały przepływ, aby przyłączyć
dodatkowy zrzut wody. Boisko będzie usytuowane dalej od szkoły, a bliżej przystanku
autobusowego. Oczywiście nie jest to wiążąca lokalizacja.
Co do programu 6.2, to robimy to wspólnie z PUP, ale to gmina będzie liderem. Niestety nie
możemy zaadresować tego programu wyłącznie do mieszkańców gminy Myszków, ale
musimy robić to dla całego subregionu. Będzie około 50-ciu beneficjentów.
Co do poddziałania 9.1.2 Burmistrz sprawdzi te informacje i przedstawi na posiedzeniu
komisji finansów.
Burmistrz poinformował radnych, że gmina robi dwutorowo koncepcję na teren tzw. basenu
na Pohulance. Są trzy robocze koncepcje. Gmina chce to zrobić w ramach RPO „Turystyka
i okołoturystyka”. Wniosków będzie dużo i trudno będzie się załapać, bo jest to robione
z oszczędności, ale jeśli się uda i dostaniemy 85% to resztę trzeba będzie też zorganizować.
Co do oszczędności z przetargu „Orlika” Burmistrz wyjaśnił, że zostaną one wydane na inne
inwestycje. W tym momencie robione są przymiarki do budżetu na 2012r. Zebrane zostały
informacje z wydziałów i okazuje się, że na samą oświatę potrzeba na 2012r. 3,5 mln zł
więcej.
Radny Adam Zaczkowski poprosił o wyjaśnienie zarzutów dotyczących niedziałających
hydrantów na terenie miasta.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak odpowiedział, że klucze do hydrantów ma Straż Pożarna.
Został zlecony ZWiK przegląd stanu wszystkich hydrantów. Trudno określić czy wszystkie
były czynne czy nie. Takie zdarzenia jak ostatni pożar pokazują jak jesteśmy przygotowani do
takich sytuacji. W tym nieszczęściu gmina się jednak nieźle sprawdziła, mamy wyniki, że
w powietrzu nie ma szkodliwych czynników, alarm będzie subtelnie odwoływany. Zalecenie
jest żeby dzieci i kobiety w ciąży nie spożywały warzyw z tych terenów.
Radny Artur Wrona zwrócił się z interwencją od mieszkańców Potaszni dotyczącą wytyczenia
drogi. Ta droga fizycznie jest, ale nie ma jej na mapie. Czy miasto może taka drogę wytyczyć.
Chciałby dać mieszkańcom jasną odpowiedź, co mają zrobić.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak wyjaśnił, że nasza gmina ma 20% przygotowanych
regulacji stanów prawnych pod drogi, gdy tymczasem inne gminy nawet 80%. Pytanie, co
wpierw robić. Teraz mamy temat uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w centrum
Myszkowa. Mamy kilka newralgicznych miejsc gdzie nie mamy prawa do dysponowania
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nieruchomością, bo jest Powiatowa Rada Narodowa i wszyscy rozkładają ręce. Wiele jest
prywatnych działek zajętych pod drogi. Burmistrzowi nie wolno podpisywać decyzji
o przeznaczeniu terenu pod inwestycję celu publicznego. Żeby ubiegać się o jakiekolwiek
pieniądze np. na wykonanie kanalizacji to nie możemy mieć nieuregulowanych stanów
prawnych. Tu znowu pada pytanie czy robić tam gdzie skorzysta kilkadziesiąt osób czy
właśnie w centrum miasta. Dla przykładu ulica Boczna, wszyscy tam byli chętni, a jak
przyszło do działania okazało się, że trzech gospodarzy nie cofnie się z płotem. Więc droga
będzie szeroka na 5 metrów, potem kawałek 3 metry i znowu 5 metrów. Za każdym
przejęciem drogi idą pieniądze. Nawet, jeśli ktoś odda nieodpłatnie działkę to i tak trzeba
zapłacić notariusza. Dlatego nie można rozbudzać nadziei mieszkańców.
Radny Artur Wrona zapytał o spotkania w dzielnicach z mieszkańcami Myszkowa, czy
intencje mieszkańców ruszyły z miejsca.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak odpowiedział, że wszystkie są spisane, tam gdzie dało się
od razu zadziałać to zadziałaliśmy. Za rok Burmistrz odbędzie jeszcze trudniejsze spotkania.
Radny Artur Wrona zwrócił uwagę na kwestię pisma do Wojewódzkiego Zarządu Dróg
o przejście dla pieszych, czy takie pismo zostało wysłane.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak wyjaśnił, że problem polega na tym czy powinno ono być
w tym miejscu, w którym jest. Nierealnym pomysłem jest zrobienie tam kładki, podziemnego
przejścia też nie zrobimy. Wiemy ile czasu trwało załatwienie świateł tutaj w centrum.
Ograniczenie prędkości jest ustanowione. W Zarządzie Burmistrz miał spotkanie w tej
sprawie, ale aby działanie było odpowiednio mocne to takie pismo powinno być podpisane
przez więcej osób, instytucji np. komendanta Policji, starostę, księdza, radnych itp.
Przewodniczący komisji p. Eligiusz Uchnast zaproponował, aby radni przemyśleli treść
takiego pisma do Burmistrza z poparciem dla jego stanowiska budowy sygnalizacji na tym
skrzyżowaniu.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodniczący komisji

Sylwia Cygan

Eligiusz Uchnast
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