PROTOKÓŁ Nr 9/11
z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
z dnia 5 grudnia 2011r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 8 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Iwona Franelak – Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa.
4. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat pozyskanych w 2011r. środkach pozabudżetowych.
4. Informacja na temat stanu dochodów budżetu miasta.
5. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2012r.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. 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 6
radnych. Przy 6 głosach za, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 6 głosach za protokół został przyjęty – jednogłośnie.
Do punktu 3.
Informacja na temat pozyskanych w 2011r. środkach pozabudżetowych.
Komisja zapoznała się z materiałem, nie zgłoszono uwag, wniosków.
Do punktu 4.
Informacja na temat stanu dochodów budżetu miasta.
Pan Skarbnik stwierdziła, że przygotowana informacja wskazuje, jaki jest stan dochodów za
trzeci kwartał bieżącego roku - omówiła materiał stanowi on załącznik do protokołu.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2012r.
Pan burmistrz przedstawił projekt budżetu na 2012. Powiedział, że konstruowanie budżetu
poprzedzone było wielokrotnymi konsultacjami z każdym z kierowników Urzędu Miasta
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w celu ograniczenia wydatków bieżących. Jest to budżet unikający ewidentnych braków.
Jednak najtrudniejsza pozycja w części wydatków bieżących – oświata – dotknięta jest
brakiem około 2 mln zł. Podkreślił i uzasadnił, dlaczego jest zwolennikiem podjęcia
jakichkolwiek działań na forum oświaty. Oszczędności realizowanych w 2011r.
prawdopodobnie nie będzie można powtórzyć w 2012r. i pan burmistrz obawia się, że
w sierpniu gmina będzie musiała sięgnąć po jakąś formę kredytowania.
Zaznaczył, że gmina nie podnosi podatków czyli wpływ do budżetu będzie mniejszy o ok.
400 000,00 zł.
Opisał wydatki majątkowe zaplanowane na dużą kwotę 25,5 ml zł wyjaśnił, jakie projekty są
uwzględnione w tej kwocie i uprzedził, że prawdopodobnie nie wszystkie będą realizowane.
Pan burmistrz wskazał na potrzeby, które nie zostały ujęte w budżecie. Przede wszystkim nie
ma środków dla spółki SANiKO. Pan burmistrz omówił sytuacje spółki, oczekiwania załogi,
ewentualne możliwe do realizacji scenariusze. Zaznaczył, że w projekcie budżetu nie ma
przewidzianych środków na inwestycję pt. budowa schroniska dla zwierząt. W kwestii opieki
nad bezdomnymi zwierzętami zostało zabezpieczone maksymalne minimum, czyli środki na
usługę.
Pani Skarbnik omówiła Wieloletnią Prognozę Finansową.
Przewodniczący komisji Eligiusz Uchnast wrócił do pisma Częstochowskiego Związku
Spółek Wodnych omawianego na posiedzeniu w dniu 24 października br. zapytał pana
Burmistrza czy ujął w projekcie budżetu kwotę 20 000,00 zł, o którą wnioskowano w tym
piśmie.
Pan Burmistrz odpowiedział, że nie, ponieważ nie zna stanowiska drugiej strony, nie wie, jaki
jest wkład spółki w tą inwestycję.
Przewodniczący komisji zastanawiał się i pytał radnych czy komisja wystąpi do spółki
o uzupełnienie wniosku o dane związane z udziałem własnym spółki czy też odgórnie nie
przyzna środków?
Radny Wrona był zdania, że stanowisko burmistrza w sprawie jest właściwe.
Pan burmistrz stwierdził, że kierowanie wniosku o uzupełnienie może być odebrane, jako
sygnał, który obudzi nadzieję. A tak naprawdę nie wiemy czy gminę będzie na to stać. Gmina
nie ma nadmiaru środków. Próśb jest wiele, wyraźnie widać, że kryzys zatacza coraz szersze
kręgi.
Przewodniczący komisji stwierdził, że członkowie komisji zapoznali się z wnioskiem, lecz
z braku środków finansowych, w chwili obecnej, nie jest możliwe udzielenie wsparcia.
Radny Ryszard Burski zadał pytanie w kwestii termomodernizacji szkół 1 i 5. Zapytał, która
ze szkół będzie termomodernizowana i czy jest to wynik oceny wniosku? W kwestii
konieczności wygaszenia istniejącego schroniska była mowa, że gmina będzie musiała
zawrzeć umowę na usługę zewnętrzną. Zapytał czy będzie to rozwiązanie czasowe czy
docelowe? Toczą się rozmowy z Zawierciem, potencjalnym inwestorem. Czy te rozmowy
spełzły na niczym, czy też jest jakaś nadzieja.

2

Radny Adam Zaczkowski stwierdził, że jest uchwała zarządu województwa śląskiego, z której
wynika, że dofinansowanie na termomodernizację otrzymała tylko szkoła nr 1, ale także
projekt dotyczący instalacji solarów.
Pan burmistrz wyraził opinię, że dla gminy nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Szkoła nr
5 jest wprawdzie większa, większe byłyby koszty, ale też otrzymany efekt ekologiczny byłby
większy.
W kwestii organizowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami poinformował, że pojawiła się
wola budowy schroniska przez Zawiercie aczkolwiek jest to jak na razie „dotykanie” tematu.
Bez ogródek Zawiercie wysyła sygnał transakcji wiązanej. Wspólne schronisko w zamian za
wybór przez gminę regionalnej instalacji w Zawierciu. Jednak na pytanie wprost burmistrz
uzyskał odpowiedź przeczącą.
W ramach nowej ustawy „śmieciowej” Zawiercie będzie budowało swoją instalację, ale
szanse Sobuczyny i stopień jej zaawansowania jako instalacji regionalnej jest daleko bardziej
„do przodu” niż Zawiercia. Nie jest powiedziane, że gmina Myszków ostatecznie wybierze
Sobuczynę, ale pan burmistrz poprosi radę na grudniowej sesji o wyrażenie zgody na
zawarcie porozumienia międzygminnego i wybór instalacji w Sobuczynie. Zawiercie
negocjując, mówi, że możemy rozmawiać o schronisku, ale powinniśmy wybrać ich
instalację. Natomiast burmistrz ma obawy czy wpisując instalację w Zawierciu nie popełni
błędu, ponieważ Zawiercie może w ogóle jej nie dostać. Po drugie prawdopodobnie
współpraca z Zawierciem więcej by kosztowała gminę, na co wskazują dotychczasowe
doświadczenia. Takie porozumienia są istotne dla pozyskiwania środków z projektów
unijnych, bo miasta starające się o instalację muszą wykazać się odpowiednimi wskaźnikami
i pokazać, dla kogo będą pracowały, dla kogo budują te instalacje.
W kwestii naszego schroniska, czym prędzej gmina musi uzyskać pozwolenie na budowę. To
daje nam ruch w kierunku zamknięcia tematu starego schroniska. Dawałoby nam to oddech
i czas, żeby psom nic się nie stało i by wygasić istniejące schronisko. Moglibyśmy przystąpić
do rozmów, wpisać np. do budżetu na 2012r. kwotę 20 000,00zł na budowę schroniska,
ponieważ nie można dysponując pozwoleniem na budowę robić pewnych rzeczy bez
odpowiednich zapisów w budżecie. W tym roku nie będziemy wozić psów do schroniska, bo
go po prostu nie będzie. Przyjęte w budżecie rozwiązanie traktujemy jako przejściowe.
Radny Ryszard Burski ma nadzieję, że nie pójdziemy w model ukraiński, zresztą presja
społeczeństwa, środowisk, towarzystwa opieki nad zwierzętami nam na to nie pozwoli. W
związku z powyższym gmina będzie ponosiła koszty a beneficjentem będą inne schroniska.
Po niefortunnej decyzji prezesa Janasa sprawa śmieci również wydaje się problematyczna a
na usługach pogrzebowych firma SANiKO długo nie pociągnie. Dlatego schronisko w sensie
ekonomicznym również jest dość istotne. To, które jest, było mało rentowne, bo było to quazi
schronisko. O to powinna zabiegać firma SANiKO jest to pewne pole do popisu i nisza, która
daje światełko w tunelu.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał czy na tym etapie rozmów z innymi gminami na temat
wybudowania przez Myszków schroniska celowe i zasadne jest, aby radni namawiali,
przekonywali włodarzy i radnych gmin sąsiednich do projektu wspólnej budowy?
Burmistrz jest zdania, że nie zawadzi. Opowiedział o akcji adopcyjnej, która będzie miała
miejsce 17 -18 grudnia. Poprosił o wsparcie.
Radna Iwona Skotniczna powróciła do problemu, o którym już sygnalizowała na poprzednich
posiedzeniach. Problem dotyczy ul. Słowackiego, która się zapada, ponieważ spływają na nią
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wody z ulic Sadowej i Klonowej. Jeśli nie zostaną tam wykonane prace zabezpieczające to
pieniądze włożone w budowę tej drogi zostaną zmarnowane. Radna prosiła Burmistrza
o zastanowienie się nad tym problemem. Zapytała czy są w Myszkowie drogi, których
nawierzchnia była naprawiana kilkakrotnie? Na pewno są drogi, które czekają i nie mogą się
doczekać. Zauważyła, że centrum miasta fragment ulicy spółdzielczej od Kwiatkowskiego do
Słowackiego jest fatalny i nie jest to za ciekawa wizytówka miasta.
Pan burmistrz powiedział, że nie chce ingerować w zadania Powiatu. Wyręczać czy też
wchodzić w finansowanie. Rozmawia ze starostą i wie, że starostwo również ma wiele
wydatków, ciężar związany z finansowaniem jest mocno odczuwalny. Bez podtekstów, co do
współpracy na linii gmina – starostwo podał przykład biblioteki. Starostwo wbrew sugestiom
gminy zmniejszyło dotacje, czego wynikiem będzie ograniczenie zadań wykonywanych dla
powiatu. Przy tak trudnym budżecie nie będzie zwolennikiem czy orędownikiem
podejmowania zobowiązania finansowego na drodze, której właścicielem nie jest gmina.
Zdaje sobie sprawę, że mieszkańcy Sadowej już dość długo czekają, a zdania w WPI ulegają
przesunięciu w czasie. Oznajmił, że jest zwolennikiem ograniczenia WPI do kilku zadań. Cóż
z tego, że w WPI mamy 46 zadań, jeśli pojawia się np. tak ważki społecznie problem spółki
SANiKO.
Nie badał tematu kilkakrotnych napraw, ale zaryzykował odpowiedź, że tak. Są takie drogi,
odcinki dróg, gdzie nakładka była położona dwa, może trzy razy. Jednak są to na pewno drogi
w centrum miasta o dużym natężeniu ruchu, które są robione w pierwszej kolejności.
Co do ul. Spółdzielczej zgadza się, tam aż się prosi by wyciąć studzienki i zabetonować je na
nowo, ale to by był półśrodek. Chcemy skonsumować środki z dużego umorzenia na
kanalizacje w tej części, planowane jest zgodnie z WPF na 2013rok uruchomienie III etapu
kanalizacji czyli w tej części robilibyśmy kanalizację. Nie miałoby sensu kłaść nakładki na
rok czasu. Dwa lata owszem miałoby to sens, bo jest to droga o dużym natężeniu.
Burmistrz poinformował o możliwej inwestycji na ul. 3-go maja, o rozmowach z Tauronem
w sprawie likwidacji słupów.
Radny Adam Zaczkowski poinformował członków komisji, że 30 listopada wojewoda śląski
zatwierdził ostateczną listę rankingową projektów zgłoszonych do drugiego etapu
„Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-DostępnośćRozwój (schetynówki) i ulica 3-go maja jest na 22 pozycji. Z jego obliczeń wynika, że środki
otrzyma tylko 11 projektów, ponieważ jednak nie jest to jeszcze lista zatwierdzona przez
ministerstwo uważa lobbing za jak najbardziej wskazany.
Radny Artur Wrona zapytał na co będą przeznaczone środki w wysokości 1 708 315,00 zł
w ramach projektu: „Dostęp do internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin
zagrożonych wykluczeniem”.
Radny poruszył kwestię szukania oszczędności na polu działania MZEASZiP. Odniósł się do
czasów, kiedy księgowość była prowadzona oddzielnie w każdej szkole. Zapytał czy gmina
dysponuje porównaniem ponoszonych wydatków w tamtym okresie do ponoszonych
aktualnie. Zapytał, czy w tym zakresie nie można szukać oszczędności?
Pan burmistrz wyjaśnił radnemu założenia projektu. Odnośnie oszczędności uważa, że zostały
one wdrożone poprzez scalenie wydziału EK z MZEASZiP. Aktualnie tylko dwie osoby
zajmują się działaniami poza księgowymi – dydaktycznymi. A wcześniej był 4-osobowy
wydział. Panu burmistrzowi trudno było powiedzieć, na ile może dokonać dalszej redukcji, bo
do tego zmierza pytanie radnego. Być może można jeszcze dokonać zwolnień, ale będzie się
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przed nimi wzbraniał. Zadań do realizacji wciąż przybywa, więc szuka rozwiązań innych niż
zwiększanie stanu zatrudnienia.
Przewodniczący komisji zamknął dyskusję. Poprosił o zaopiniowanie projektu budżetu
Miasta Myszkowa na 2012r.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu uczestniczyło 7 radnych, przy 7 głosach za projektu
budżetu miasta Myszkowa na 2012r. Komisja Rozwoju Miasta, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
Do punktu 6.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Myszków na lata 2012-2026.
Odbyło się głosowanie w celu zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 7
radnych. Przy 7 głosach za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonywania zadania własnego Gminy
Myszków dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Pan burmistrz wyjaśnił istotę podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia.
Radny Ryszard Burski wyraził opinię, że literalnie Zawiercie nie ma żadnych szans na
otrzymanie regionalnej instalacji, więc jest niewielka strata przyjąć porozumienie
z Sobuczyną.
Odbyło się głosowanie w celu zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 7
radnych. Przy 7 głosach za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/08 z dnia 26 marca 2008r.
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefach płatnego
parkowania na obszarze miasta Myszków.
Radny Ryszard Burski zapytał, czy to dopiero podwyżka ma zapewnić efektywność w strefie?
Zauważył, że zanim został wprowadzony obecny system proponował kilka rozwiązań, ale
uznano, że wprowadzenie obecnego jest najefektywniejsze. Po kilku miesiącach okazało się,
że nie jest to najefektywniejszy model a dopiero podwyżka ma zapewnić efektywność i to na
niewielkim poziomie. Wydaje mu się, że jest coś nie tak. Zaproponował powrót do rozmów
na temat powierzenia firmie w wyniku postępowania przetargowego tej usługi. Firmie, która
będzie płaciła miastu. Efekt - zarobek na czysto, głowa spokojna. Teraz okazuje się, że jest
strata ok. 40 000,00 zł a po podwyżce ledwie się zbilansuje.
Pan burmistrz złożył wyjaśnienia. Podkreślił, że dzierżawa parkingów przy dworcu PKP to
roczny koszt około 25 000,00 zł, a do efektywności celowo nie jest liczony wpływ z tytułu
karania mandatami. Zaleta wprowadzenia systemu – to miejsca do parkowania. Porównał
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poprzednio obowiązujący system z aktualnym. Wskazał na sugestie dotyczące powiększenia
strefy płatnego parkowania. Jego zdaniem system się domknął.
Odbyło się głosowanie w celu zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 7
radnych. Przy 7 głosach za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
4/Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia
zgłoszeń kandydatów na ławników.
Przewodniczący zaproponował kandydaturę pana Grzegorza Urbana– jako przewodniczącego
oraz panów Jana Kotowicza i Jacka Tryndę jako członków komisji.
Odbyło się głosowanie w celu zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 7
radnych. Przy 7 głosach za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
5/Projekt uchwały w sprawie wysokości diet radnych Rady Miasta w Myszkowie i zasad
ich przyznawania.
Przewodniczący komisji wyjaśnił, że w listopadzie br. ze strony przewodniczącej rady wyszła
propozycja zamrożenia diet. Członkowie komisji, które się wówczas odbyły, zostali z nią
zapoznani. Stąd zmaterializowanie tej propozycji w projekcie uchwały.
Radny Ryszard Burski zapytał o efekt miesięczny, roczny tych „oszczędności”. Czy są to
puste gesty, czy rzeczywiście realna kwota, która może być przeznaczona na inne cele.
poprosił, by projekt został przygotowany kompletnie wraz z uzasadnieniem.
Radny Adam Zaczkowski zwrócił uwagę na użycie w §2 pkt.2 projektu uchwały spójnika
„bądź”. Według niego słowo bądź nie jest użyte prawidłowo. Według niego przy takim zapisie
jaki jest, z tekstu uchwały można wnioskować, że absencja w posiedzeniach komisji a udział
w posiedzeniu sesji lub odwrotnie będzie skutkować niewypłaceniem radnemu 100% diety.
Komisja zawnioskowała o uzupełnienie projektu uchwały poprzez dodanie uzasadnienia,
w którym będą pokazane skutki finansowe (efekt) proponowanych zmian oraz
sprawdzenie zasadności użycia w §2 pkt 2 spójnika „bądź”.
Do punktu 7.
Sprawy różne
Przewodniczący komisji odczytał pismo dyrektor ZSP nr 4 w Myszkowie pani Urszuli
Urbaniak (pismo stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący komisji zauważył, że jest to droga wojewódzka.
Radny Ryszard Burski był zdania, że przy Starostwie jest zespół, który takimi sprawami się
zajmuje i na wniosek pana burmistrza na pewno do tego pisma się odniesie.
Komisja po zapoznaniu się z pismem pani Urszuli Urbaniak dyrektora ZSP nr 4 w Myszkowie
z dnia 14.11.2011r., skierowała go do Burmistrza Miasta w celu realizacji.
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Przewodniczący komisji odczytał pismo pana Dariusza Siurdy (pismo stanowi załącznik do
protokołu).
Radny Ryszard Burski przypomniał, że na sesji podniósł kwestię przejazdów bezrobotnych,
podobnie jest w tym przypadku. Jeśli za te same pieniążki, które gmina i tak płaci mamy
puste przebiegi, dajmy komuś szansę dodatkowych korzyści, jeśli ktoś zaoszczędzi a nie
odbędzie się to kosztem gminy natomiast poprawi wizerunek komunikacji to, dlaczego nie?
Zniżki czy ulgi mogły by być zastosowane w godzinach, kiedy nie ma szczytu, kiedy są puste
przebiegi. Był zdania, że jeśli nowy przewoźnik chciałby się wypromować należy z nim
prowadzić rozmowy. Należy się na tym zastanowić, przeanalizować, bo teraz na komisji radni
nie są w stanie rozwiązać wszelkich kwestii technicznych. Zapytał, kto w ogóle na dzień
dzisiejszy ma uprawnienia do darmowych przejazdów.
Radna Anna Kustra – Grabowska zauważyła, że osobą bezrobotną się jest, a za chwilę się nie
jest. Osobom bezrobotnym wydaje się zaświadczenia, których w przypadku znalezienia
zatrudnienia te osoby nie zwracają.
Przewodniczący komisji stwierdził, że w takim przypadku należałoby zatrudnić dodatkowe
osoby, które by sprawdzały status bezrobotnego.
Pan burmistrz miał wiele wątpliwości dotyczących tej kwestii.
Komisja sformułowała wniosek:
Komisja w związku z pismem pana Dariusza Siurdy dotyczącym prośby uchwalenia
bezpłatnych przejazdów lub 50% ulgi w komunikacji miejskiej dla honorowych dawców
krwi wnioskuje o rozpoznanie tematu i przygotowanie materiałów na temat zasad
udzielania w/w ulg.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem wniosku. W głosowaniu uczestniczyło 7 radnych, przy
7 głosach za wniosek został przyjęty.
Wiceprzewodnicząca komisji odczytała pismo NU.6720.1.4.2011 z 2 grudnia br. (pismo
stanowi załącznik do protokołu).
Pan burmistrz wyjaśnił, że zostały zgłoszone dwa przeciwstawne wnioski. Jeden przez
Starostwo Powiatowe drugi przez Śląsko Krakowską Kampanię Górnictwa Metali Sp. z o.o.
Omówił treść wniosków. Poprosił radnych o wypowiedzenie się w temacie funkcji dla tego
terenu.
Radny Adam Zaczkowski zauważył, że pan burmistrz od początku kadencji wskazuje, że
główną szansą na rozwój miasta jest rozwój przedsiębiorczości i trudno się z tym nie zgodzić.
A jeśli przede wszystkim przemysł, działalność usługowa, produkcyjna i zwiększenie ilości
miejsc pracy to również w przyszłości zwiększenie ilości mieszkańców. Pozostaje kwestia czy
Myszków ma tereny pod zabudowę mieszkaniową wystarczające, by zaspokoić w tym
względzie potrzeby i pozwalające na to, by zrezygnować z funkcji mieszkaniowej na tym
terenie przeznaczając dodatkowe tereny pod usługi. W tej chwili całe pola będuskie są
przeznaczane pod usługi, będą rewitalizowane. Jego zdaniem należy podjąć rozmowy ze
Starostwem w celu „zderzenia poglądów”.
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Pan burmistrz powiedział, że ciągle się zastanawia czy rzeczywiście główną szansą jest
rozwój przedsiębiorczości i czy w związku z tym pola będuskie przeznaczyć nie pod przemysł
a pod mieszkaniówkę i wybudować sypialnię dla województwa śląskiego.
Patrząc na cały Myszków takich terenów pod zabudowę jest sporo aczkolwiek nie znaczy to,
że są one w posiadaniu gminy, bo często są to tereny osób prywatnych.
Komisja zapoznała się z treścią pisma nr NU.6720.1.4.2011 z dnia 02.12.2011r. i zajmie
stanowisko po przeprowadzeniu przez pana Burmistrza rozmów ze Starostą
Powiatowym.
Radny Ryszard Burski stwierdził, że przejeżdżając ul. Kopernika zauważył odsłaniającą się
galerię kupiecką Oczko. Jest zaskoczony, ponieważ „nie śledził” tego projektu, a jest szansa
na to by ten zakątek Myszkowa był ciekawy pod względem architektonicznym i pod
względem usługowym. Zapytał, na kiedy jest przewidywane otwarcie hali i czy perturbacje
związane z niefortunną umową ustąpiły?
Pan burmistrz odpowiedział, że obawy dotyczyły kwestii czy pan Kotzur wybuduje galerię
i czy będzie świadczył usługi na tej powierzchni. Jeśli nie uda się renegocjować, zmienić
umowy to obawy pozostaną przez kolejne 28 lat. Zreferował jak przebiegały negocjacje,
poinformował, że działka jest obciążona hipoteką. Są to już 3 transze. Czwarta w drodze.
Termin oddania się zbliża. Nie jest wiadome czy pan Kotzur zmieści się w czasie. Jeśli się nie
zmieści gmina stanie przed dylematem czy nie zagrać vabank i nie podstawić sprawy ostro.
Zajmuje się tym dwóch prawników.
Ponieważ inwestycja białego Orlika jest w toku radny Adam Zaczkowski zapytał o szacunek
kosztów eksploatacji obiektu. Czy takie dane są przygotowane? Czy te kwoty są w budżecie
na przyszły rok? Radny posiada informacje, że koszty są dość wysokie i mogą być bolączką
jak w przypadku sąsiedniej gminy Koziegłowy tym bardziej, że nie ma możliwości zarabiania
na tym przedsięwzięciu.
Pan burmistrz zgodził się z radnym mówiąc, że doświadczenia Koziegłów z ubiegłego roku są
druzgocące a faktem jest, że zarabiać nie wolno. Miesięczne koszty potrafią osiągnąć kwotę
20 000,00zł pilotażowe projekty z ubiegłego roku dopuszczały pobieranie opłat za
wypożyczenie łyżew i ich ostrzenie a także wejście. Wydział merytoryczny próbuje
oszacować koszty, posiłkując się sąsiednią gminą, aczkolwiek w Koziegłowach Orlik jest
znacznie większy. Oczywiście będziemy starać się starać by były to jak najmniejsze koszty.
Zarobić na tym nie wolno, natomiast odzyskiwać koszty możemy spróbować.
Pan burmistrz zabrał głos i podziękował radnym za udział, wsparcie i postawę na walnym
zgromadzeniu MKS-u.
Do kapituły przyznania Statuetki Burmistrza Miasta Myszkowa „Promotor Myszkowa” został
wybrany przez członków komisji jej przewodniczący radny Eligiusz Uchnast.
Pan burmistrz poinformował radnych, że w piątek będzie po rozmowach dotyczących spółki
Saniko. W/w rozmowy powinny dać wstępny obraz, który ze scenariuszy zastosować i jakie
niosą one za sobą plusy, minusy, zalety, wady dla spółki SANiKO. Zapytał radnych czy
powinien zgłosić propozycję wspólnego spotkania organów gminy, wie, że są święta, budżet
ale też jest trudna sytuacja w spółce, pewne procesy w spółce zostały przyspieszone. Zapytał
członków komisji czy skłaniają się do takiego spotkania.
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Radny Ryszard Burski oświadczył, że nie uchyla się, ale rozumie, że kilka wariantów zostanie
wstępnie przygotowanych.
Pan burmistrz odpowiedział, że tak. Sięgnął po ludzi, którzy znają się na upadłości są to
fachowcy z ministerstwa Skarbu Państwa. Po piątkowym spotkaniu może przedstawić radnym
rezultat prac.
Poprosił o otwarte rozmowy w trudnym temacie oświaty. O przemyślenie czy jako gmina
brniemy w ten model, który aktualnie jest ze świadomością, że co roku na oświatę brakuje
nam coraz więcej. W tym 1mln. w przyszłym 2 mln, a ile w kolejnych nie wiadomo.
Poinformował o przyjmowanych rozwiązaniach przez sąsiednią gminę - Żarki.
Radny Ryszard Burski zauważył, że z prognoz demograficznych dla naszego miasta,
zamieszczonych w raporcie o stanie oświaty przygotowanych przez panią Marzannę
Wieczorek wynik, że przyrost naturalny jest dodatni. Prognozy są obiecujące, więc subwencja
również powinna rosnąć. Nie jest tak źle aczkolwiek problem niedoboru subwencji jest. Pan
Burmistrz przewiduje wariant pesymistyczny, kiedy zachodzi konieczność cięcia
i ograniczenia wydatków budżetowych centralnie. To zmienia sytuację. Klub tym tematem się
nie zajmował, aczkolwiek w najbliższym czasie się nad tym pochyli. Na pewno do niego
powrócimy mimo, że są to trudne decyzje i nie będzie radnym łatwo wspierać pana
burmistrza. Był zdania, że w wariantach powinny się znaleźć działania racjonalizujące nie
sieć oświatową, ale racjonalizujące koszty. Myśli, że jest taka możliwość.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka-Psyk

Eligiusz Uchnast
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