PROTOKÓŁ Nr 12/12
z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
z dnia 19 marca 2012r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 7 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Halina Skorek –Kawka - Przewodnicząca Rady Miasta Myszkowa.
Nieobecni radni:
Anna Kustra –Grabowska – usprawiedliwiona.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat umów zawartych na realizację zadań inwestycyjnych ( umowy o prace
projektowe, umowy o roboty budowlane).
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. Poprosił o jego przegłosowanie.
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 protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 6 głosach za protokół został przyjęty – jednogłośnie.
Do punktu 3.
Informacja na temat umów zawartych na realizację zadań inwestycyjnych ( umowy
o prace projektowe, umowy o roboty budowlane).
Przewodniczący komisji poprosił o uwagi, pytania do informacji (informacja stanowi
załącznik do protokołu)
Pan burmistrz stwierdził, że zestawienie zadań inwestycyjnych jest obszerne, gmina stara się
realizować plany na ten rok.
Radna Iwona Skotniczna zadała pytanie w związku ze spotkaniem, które miało miejsce na
osiedlu Podlas i pytaniem odnośnie regulacji prawnej lewej strony drogi Ceramicznej
w kierunku Nowej Wsi. Stwierdziła, że jeden z mieszkańców podał informację, iż tam jest już
przeprowadzona regulacja prawna. Prosiła o wyjaśnienie tej kwestii.
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Pan burmistrz zauważył, że różnie jest pojmowane pojęcie regulacji prawnej. Rozumie się
przez to albo istnienie drogi wraz z chodnikiem albo wyjeżdżony ślad, który traktuje się, jako
należący do gminy. Pan burmistrz osobiście ma obawy czy jest uregulowana cała Ceramiczna.
Nie zdążył jeszcze tego sprawdzić. Pytanie zadane na spotkaniu dotyczyło również drogi
biegnącej przy torach, równolegle do ul. Słowackiego, jaki jest jej stan prawny jeszcze nie
wie.
Innych pytań nie zgłoszono. Komisja przyjęła informację.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych.
Radna Iwona Skotniczna w otrzymanych materiałach nie zauważyła żadnej zmiany.
Kiedyś obwód 16 był to obwód bardzo duży obejmował Nową Wieś, Wierzchowinę
i Centrum. Teraz zostało to podzielone. Nowa Wieś jest osobno, Wierzchowina również,
a centrum podzielone na dwie części. Ma zastrzeżenia do podziału centrum, ponieważ jest to
podzielone nie tak jak powinno według niej być podzielone. W jednej części pozostają ulice,
które nie mają żadnej nawierzchni (trzeba włożyć wiele pracy, by je naprawić) i 5 bloków.
Natomiast ta druga część ma wszystkie nawierzchnie bardzo ładnie zrobione plus dużo
bloków z ul. Spółdzielczej, Kwiatkowskiego, Strażackiej, Jana Pawła II. Radna podkreśliła,
że mówi w imieniu wszystkich, którzy kiedyś z tego okręgu będą startowali. Prosiła, aby nad
tym podziałem raz jeszcze się zastanowić, by zostało to lepiej zrobione. Lokale wyborcze dla
tych okręgów są w jednym miejscu, w przedszkolu na ul. Stalowej.
Radny Ryszard Burski przyznał, że nie jest zorientowany, ponieważ wrócił do Myszkowa po
dłuższej nieobecności, ale jego zdaniem powinny obowiązywać jasne i czytelne kryteria. Na
pewno jednym z kryteriów jest ilość wyborców, ale też numeracja sąsiednia, chronologicznie
przebiegająca. Zapytał pana burmistrza czy tak to zostało opracowane.
Pan burmistrz powiedział, że zwrócono uwagę – przy opracowywaniu - na to by nie
oddziaływać in minus na frekwencję. Kolejna kwestia to podzielnik. Jeśli chodzi o kryteria
podziału to liczbę mieszkańców dzieli się przez liczbę radnych i wychodzi podzielnik 1542
osoby. Według tego podzielnika dostosowywano okręgi. W dwóch okręgach, czyli
dotychczasowej 15 i w 1 w szkole podstawowej podzielnik się nie zmieścił i dlatego trzeba
było podzielić na dwa. Stąd wyszło 21 okręgów i te dwa się rozpadły. Idealnie by było, gdyby
współczynnik był najbliżej 1. Oczywiście można wprowadzać najróżniejsze podziały, ale
zafundujemy mieszkańcom „niespodzianki”. Gdybyśmy połączyli najmniejszy okręg
Mrzygłódka z Mrzygłodem to mieszkańcy w ogóle nie poszliby do wyborów. Pan burmistrz
podkreślił, że absolutnie się na to nie zgodzi, by ustalanie okręgów wyborczych nastąpiło na
podstawie jakości dróg. Oczywiście można mieszać i zmieniać, ale on patrzy na to z góry by
był jakiś sens i logika. Poszukuje rozwiązań wygodnych przede wszystkim dla wyborców.
Dokonany aktualnie podział nie łamie dotychczasowych przyzwyczajeń, nie burzy
dotychczasowej mapy. Też patrzymy na to gdzie jest kościół, bo z punktu widzenia
frekwencji dla burmistrza ma to znaczenie. Złym sygnałem jest rozmawianie w klimacie, kto,
z jakiego bloku, na kogo będzie głosował. Oczywiście można stosować kosmetykę, można
przesuwać. Do radnych należy głos. Na ostatniej sesji 11 osób zagłosowało za zdjęciem
uchwały z porządku, mimo że na poprzedzających ją komisjach była opiniowana pozytywnie.
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Te osoby zapewne wiedzą, co jest nie tak, co można poprawić. Pan burmistrz ponownie
przedstawił ten sam projekt, ponieważ żadne wnioski od ostatniej sesji do niego nie trafiły.
Radny Adam Zaczkowski uważa, że norma przedstawicielska jest istotną kwestią przy
układaniu okręgów wyborczych. To jest podstawa. Nie wypowiadał się na temat
infrastruktury związanej z okręgami. Istotny jest fakt, że na ustalenie granic okręgów jest czas
do 1-go listopada. Zapytał czy nie można by było na spokojnie podjąć próby ustalenia
okręgów, w taki sposób, by nikt nie mógł radnym zarzucić, że czegoś nie dopilnowali. Temat
pojawił się przed przywołaną przez burmistrza sesją tylko na jednej komisji, na szybko, kiedy
rzeczywiście nikt nie podjął dyskusji. Osobiście nie był wówczas zorientowany w temacie, po
zapoznaniu się z nim przedstawił argumenty na sesji, składając wniosek o zdjęcie projektu
z porządku. Nadal jest zdania, że można się nad tym spokojnie pochylić i popracować. Jeśli
okaże się, że pan burmistrz ma rację i nie da się tego zrobić lepiej z punktu widzenia
wszystkich mieszkańców, to projekt zostanie przyjęty w takiej formie jak została
zaproponowana. Nie może zrozumieć skąd ten pośpiech.
Pan burmistrz zapytał czy wszystko musi być robione na ostatnią chwilę? Nie zgodził się, że
temu projektowi towarzyszy pośpiech. Jest on ponownie złożony w zwykłym trybie. Trafił
pod obrady komisji a następnie na sesję. Od ostatniej sesji minęło ponad dwa tygodnie, nie
wie, jaki jest problem, by na dzisiejszym posiedzeniu nie popracować nad tym projektem.
Jeśli przez wydział merytoryczny została wykonana jakaś praca, a Państwo radni mają do niej
uwagi, należy je zgłosić.
Radny Ryszard Burski odnosząc się do słów pana burmistrza zauważył, że słusznie zwraca on
uwagę, że minął okres miesiąca, stosowne wnioski powinny zostać złożone. Jednak były
pewne przyczyny, okoliczności, które spowodowały, iż radni nie uczynili zadość procedurze.
Poprosił o jeszcze jeden miesiąc zwłoki, co nie spowoduje podejmowania uchwały na ostatnią
chwilę. Zadeklarował, że w tym czasie zostaną zgłoszone stosowne wnioski, lub też nie
będzie żadnych uwag. Jednak radni będą mieli czyste sumienie, gdyż parzą nie pod kątem
kandydatów na radnych tylko pod kątem wyborców by było im „poręcznie”.
Komisja sformułowała wniosek:
Komisja wnioskuje o przesunięcie na kolejną sesję Rady Miasta projektu uchwały
w sprawie okręgów wyborczych w gminie Myszków.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 7 radnych. Przy 5 głosach za
2 przeciwnych i 0 wstrzymujących się wniosek został przyjęty.
2/Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Pan Burmistrz omówił projekt uchwały.
Radny Adam Zaczkowski zapytał czy wszystko jest w porządku w związku z umowa ze
Starostwem skoro przeznaczamy środki na zakup internatów. Co z wątpliwościami, które były
przedstawiane Radzie?
Pan burmistrz potwierdził, że ma taki sygnał, choć dokumentów jeszcze nie ma. Zarząd
powiatu dał sygnał, że wszystko jest w porządku. Natomiast, jeśli by coś się działo, będzie
radnych informował.
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Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 7 radnych. Przy 7 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków własności
nieruchomości położonej w Myszkowie.
Pytań nie zgłoszono.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 7 radnych. Przy 7 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
4/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/10 z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Myszkowa.
Pytań nie zgłoszono.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 7 radnych. Przy 7 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
5/ Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793
u zbiegu ulic Kościuszki z ulicą Pułaskiego w Myszkowie.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 7 radnych. Przy 7 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
6/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszków na rok 2012.
Pan burmistrz wyjaśnił, że obowiązuje nowy przepis, który wymaga stworzenia i uchwalenia
takiego programu. Program został zaopiniowany przez powiatowego lekarza weterynarii.
Radny Ryszard Burski stwierdzając, że w tym roku usługę schroniska realizuje Ruda Śląska
zapytał, co dalej? Czy schronisko na ul. Szpitalnej jest wygaszane? W jakim terminie gmina
powinna je wygasić?
Pan burmistrz odpowiedział, że mamy dwa scenariusze pierwszy: schronisko powstanie
w Myszkowie na ul. Porębskiej, ale potrwa to na pewno dłużej niż rok, są podjęte starania
o uzyskanie pozwolenia na budowę; drugi: o krok przed gminą Myszków jest Zawiercie,
które zadeklarowało, że złoży propozycję. Jak na dzień dzisiejszy propozycja nie wpłynęła.
Zawiercie chce realizować schronisko na swoim terenie. Mięli pomysł PPP, do którego
miałaby przystąpić również gmina Myszków. Konkretnej propozycji do dziś nie ma.
Schronisko na ul. Szpitalnej jest stopniowo wygaszane. Zostało 39 psów. Z każdym
miesiącem jest ich mniej. Tam cały czas trwają kontrole, sprawdzania, inspekcje. Zastanawia
się nad jeszcze jedną akcją adopcyjną, wychodzącą poza granice Myszkowa, ponieważ na
terenie miasta prawdopodobnie formuła została wyczerpana. Co do terminu – trudno
powiedzieć - podczas każdej kontroli spółka może dostać nakaz podjęcia jakichś
natychmiastowych działań, których nie przewidziała w wydatkach.
Przewodniczący zamknął dyskusje poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
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Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 7 radnych. Przy 7 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
Do punktu 5
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji przedstawił pismo Nr NU. 6845.13.2012 z dnia 8 marca 2012r.,
Oddał głos panu burmistrzowi.
Pan burmistrz stwierdził, że jakiekolwiek oddziaływanie na opłaty, dzierżawy to
oddziaływanie na rynek, na budżet, na ład i porządek przestrzenny miasta. Pan burmistrz
zwrócił uwagę na bolączkę miasta Myszkowa z punktu widzenia planowania przestrzennego,
którą są blaszane garaże.
Przewodniczący poprosił radnych o pytania, wobec braku pytań poprosił o przegłosowanie
opinii.
Komisja Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na posiedzeniu w dniu
19 marca 2012r wyraziła pozytywną opinię w sprawie miesięcznej stawki czynszu
zaproponowanej przez Burmistrza miasta Myszkowa w piśmie NU. 6845.13.2012r.
z dnia 8 marca 2012r.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 7 radnych. Przy 7 głosach za, opinia
została przyjęta – jednogłośnie.
Przewodniczący komisji przedstawił kolejne pismo Nr OK.0232.1.6.2012 z dnia 12 marca
2012r.. w sprawie określenia zasad wnoszenia i cofania, zbywania udziałów w spółkach
prawa handlowego dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego ZWiK spółka z o.o.
Przewodniczący zapytał radnych o uwagi, pytania opinie. Wobec braku uwag poprosił
o przegłosowanie opinii.
Komisja Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na posiedzeniu w dniu
19 marca 2012r wyraziła pozytywną opinię w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego ZWiK Sp.z o.o., który zostanie pokryty wierzytelnością przysługującą
gminie Myszków w stosunku do spółki z tytułu zwrotu nakładów poniesionych na
modernizacje oczyszczalni ścieków w Myszkowie (pismo Nr OK.0232.1.6.2012 z dnia
12 marca 2012r.).
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 7 radnych. Przy 7 głosach za, opinia
została przyjęta – jednogłośnie.
Wiceprzewodnicząca komisji radna Iwona Skotniczna odczytała pismo pana Stemplowskiego
w sprawie remontu ul. Ziemniaczanej.
Komisja sformułowała wniosek:
Komisja po zapoznaniu się z pismem pana Mateusza Stemplowskiego z dnia 14.03.2012r.
kieruje go do Burmistrza Miasta w celu ewentualnej realizacji oraz udzielenia przez
wydział merytoryczny odpowiedzi.
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Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 7 radnych. Przy 7 głosach za , wniosek
został przyjęty – jednogłośnie.
Przewodniczący komisji powrócił do wniosku złożonego przez komisję w związku z pismem
pana Dariusza Siurdy dotyczącym prośby uchwalenia bezpłatnych przejazdów lub 50% ulgi
w komunikacji miejskiej dla honorowych dawców krwi oraz ulg dla bezrobotnych. Zapytał
pana burmistrza, czy otrzymał niezbędne dane z PCK?
Pan burmistrz odpowiedział, że nie przejrzał jeszcze statystyk, nie wie czy wpłynęły one do
urzędu, aczkolwiek powinny już być.
Radny Ryszard Burski zaproponował, aby na jedno z posiedzeń komisji zaprosić przewoźnika
w celu rozmowy na temat pierwszych miesięcy funkcjonowania komunikacji pod nowym
szyldem. Jakie są obserwacje nowego przewoźnika, zamiary, z jakimi problemami się boryka.
Czy to tylko trzy lata i zamierza z Myszkowa uciekać czy nie. W trakcie rozmowy
z operatorem można będzie rozwiązać kwestie ulg. Możliwości zaproponowania bezpłatnych
przejazdów dla bezrobotnych. Przewoźnik ma stałą opłatę z gminy plus cenę biletu jakiś tam
dochód ma. Kwesta komunikacji miejskiej jest istotną działalnością dla społeczeństwa.
Podmioty działające na terenie gminy składają radzie informacje i nie koniecznie są to spółki
miejskie. Podmiot jest zobowiązany udzielić takiej informacji, jest to również w jego
interesie.
Radny obserwuje frekwencje i jest przerażony. W aspekcie coraz to mniejszej frekwencji
istnieje zagrożenie, że ktoś kiedyś powie, że wydajemy 1,5 mln zł na komunikację miejską
dla garstki pasażerów, a ta garstka jest coraz mniejsza. Radny Ryszard Burski myśli, że tego
typu inicjatywa będzie również przewoźnikowi na rękę. Rada uczyniłaby pusty gest, bo
kosztów większych gmina by nie ponosiła bądź jakieś symboliczne a byłby inny wizerunek
komunikacji. Przynajmniej dla obserwujących byłoby potwierdzeniem, że komunikacja
miejska jest potrzebna.
Przewodniczący komisji zaproponował omówienie tematu na czerwcowym posiedzeniu
komisji.
Komisja sformułowała wniosek:
Komisja wnioskuje o informacje na temat działalności komunikacji miejskiej na terenie
miasta Myszkowa po kilku miesiącach realizacji umowy z jednoczesnym podjęciem
tematu darmowych przejazdów dla bezrobotnych i ulg dla honorowych dawców krwi.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 7 radnych. Przy 7 głosach za, wniosek
został przyjęty – jednogłośnie.
Radna Iwona Skotniczna zapytała o część ul. Ceramicznej od ul. Słowackiego w kierunku
ul. Jana Pawła II. Były tam kiedyś rowy melioracyjne, teraz zlikwidowane, pozasypywane,
część działek sprzedana. Jest to teren podmokły i mieszkańcy tej części proszą o wykonanie
kanalizacji deszczowej. Jest to kwestia połączenia dwóch studzienek w odległości 500m to
połączenie studzienek rozwiąże problemów wielu mieszkańców.
Radna zwróciła uwagę, że mieszkańcy ul. Topolowej przypominają, iż przed rozpoczęciem
inwestycji była mowa o wykonaniu ul. Topolowej w całości. Część ul. Topolowej na odcinku
500m w dalszym ciągu jest w fatalnym stanie. Czy i kiedy będzie to robione?
Radna zapytała o tereny Osińskiej Góry, gdzie mieszkańcy mają nieruchomości, za które
płaca podatki i zadają pytanie o plany dotyczące Osińskiej Góry. Póki co robi się tam
śmietnik. Jest to ładny teren, a następuje jego dewastacja.
6

Odnośnie kanalizacji pan burmistrz powiedział, że jego odpowiedź będzie negatywna. Jeśli
tylko kanalizacja bez drogi itd., to wniosek technologicznie się nie broni. Był to wniosek,
który został zgłoszony na spotkaniu z mieszkańcami w ul. Podlas, został on wówczas
szczegółowo omówiony. Podał przykład źle użytkowanej kanalizacji na ul. Prusa. Zadanie
inwestycyjne wykonane w całości przekracza możliwości gminy.
W kwestii ul. Topolowej pan burmistrz zaznaczył, że nie ma jej w budżecie na ten rok. Przy
planowaniu budżetu na rok 2013 będzie zaproponowany określony porządek. Wniosków jest
bardzo dużo, patrząc w budżet trzeba mieć na uwadze fakt, że musi być on spięty. Gmina robi
co może, ale realia pozwalają tylko na sukcesywne prace.
Pan burmistrz odnośnie planów dotyczącej Osińskiej Góry zaproponował zaproszenie na
komisję kierownika NU i spojrzenie na plany zagospodarowania przestrzennego. Inną rzeczą
jest fakt sprzątania nieruchomości przez każdoczesnego jej właściciela. Dopóki mieszkańcy
nie zaczną zachowywać się proekologicznie, dopóty gmina nie znajdzie takich pieniędzy,
żeby zaspokoić wszystkie zgłoszone czy też nie potrzeby.
Radny Ryszard Burski wyraził swoje ubolewanie z powodu wysokiej sprawności
i skuteczności przy naprawach cząstkowych na ul. Gruchla. Radny miał parę tygodni spokoju,
najpierw zima, potem ukazały się pozimowe wyrwy. Teraz ul. Gruchla można porównać do
Marszałkowskiej. Przypomniał o szykanach, które miały być montowane na ulicach
Waryńskiego, Jedwabnej i Gruchli. Ma nadzieję, że wobec gwarancji pana burmistrza temat
jest aktualny.
Radny wskazał posesję przy ul. Skłodowskiej, jako kwalifikującą się do natychmiastowego
uporządkowania. Zdaje sobie sprawę z problemu ustalenia właściciela nieruchomości. Przy
posesji nr 6 pana Kota był ten problem a jednak teren został nieco uporządkowany i bałaganu
jest tam mniej; natomiast następna posesja to już wysypisko i należy to posprzątać.
Radny Ryszard Burski zapytał pana burmistrza o spółkę gminną SANiKO, co się tam dzieje,
jakie są dalsze plany. Jeśli chodzi o wynik spółki za zeszły rok czy już jest? Kto kieruje
spółką?
W sprawie SANiKO burmistrz poinformował, że aktualnie gmina udziela spółce zwrotnej
pożyczki w kwocie 400 000,00 zł. Trwa proces restrukturyzacji. Spółka szuka oszczędności
idzie w dobrym kierunku, by po raz pierwszy od dłuższego czasu odchudzona spółka na
koniec roku, przy zachowaniu śmieci, subtelnie, ale jednak będzie na siebie zarabiać. Wynik
spółki za zeszły rok nie jest jeszcze oficjalnie podany, trwa weryfikacja. Spółką kieruje
prezes J. Trąbski.
Radny Artur Wrona zgłosił dziury na ulicy Czarneckiego i Wyzwolenia. Chciał poznać
termin, w którym możliwa będzie naprawa dróg. Zapytał, jaka jest procedura składania
wniosków w sprawie sprzątania terenu. Kiedyś złożył taki wniosek, ale przeszedł on bez echa.
na ul. Wyzwolenia w lesie jest dzikie wysypisko. Jest to teren gminy.
Radny zapytał o przystanek na ul. Pińczyckiej, do którego nikt się nie przyznaje.
Pan burmistrz wskazał pracownika, który dysponuje harmonogramem, według którego są
naprawiane drogi. Poprosił o informacje, jeśli radni zauważą jakieś dziury, gdyż może się
zdarzyć, że służby Urzędu jakąś pominą. Jednego dnia dziura może być mała, ale już
drugiego osiągnąć konkretny rozmiar. Przypomniał, że budżet miasta nie jest nieograniczony.
To nie jest nieskończona kwota. Jeśli są dziury trzeba mówić i je wskazywać, ale czy gmina
zdoła wszystkie naprawić tego nie wie.
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Pan burmistrz poinformował, że na usuwanie dzikich wysypisk z terenów gminnych jest
podpisana umowa z SANiKO.
Przystanek na ul. Pińczyckiej był sprawdzany kilkakrotnie. Rzeczywiście nie ma właściciela.
Jest on notorycznie dewastowany, jest tam mnóstwo śmieci. Próba ustalenia właściciela nie
powiodła się.
Radny Adam Zaczkowski spytał pana burmistrz o nowe informacje w temacie przebudowy
drogi wojewódzkiej Myszków - Żarki.
Pan burmistrz odpowiedział, że jest dobrze. Gmina na piśmie złożyła zdecydowane veto do
proponowanych rozwiązań. Rozmowy trwają.
Przewodnicząca Rady Miasta pani Halina Skorek – Kawka zapytała, czy kanalizacja będzie
przebiegała w drodze?
Pan burmistrz powiedział, że gmina czyni wszystko, by kanalizacja była na pograniczu
chodnika i ul. Kościuszki. Ma nadzieję, że się to uda.
Radny Adam Zaczkowski przypomniał panu burmistrzowi, że ostatnio mieli okazję wspólnie
pracować nad fiszką projektową ukierunkowaną na rozwój turystyki. Co prawda zdaje on
sobie sprawę, że jest to pieśń przyszłości, jednak są to przedsięwzięcia dotyczące całego
powiatu i nie tylko.
Przypomniał, że Myszków zrezygnował z członkowstwa w Związku Gmin Jurajskich i jest
tak naprawdę jedyną „czarną dziurą” na terenie północnej Jury, która w tym Związku nie jest.
Myszków nie jest ujmowany w żadnych publikacjach wydawanych przez Związek, jest na
turystycznym marginesie. Wprawdzie Myszków nie jest miejscowością mega atrakcyjną
turystycznie, natomiast leży prawie w otulinie parku krajobrazowego i mógłby się stać bramą
do tej krainy geograficznej. Wystąpienie ze Związku było incydentem, w wyniku, którego
Myszków w działaniach promocyjnych regionu w ogóle nie funkcjonuje. Myszkowa nigdzie
nie ma. Jeśli są wydawane materiały regionalne, przewodniki Myszków ma wzmiankę
w czterech zdaniach i nie wskazuje się jego możliwości, atrakcji, potencjału i z czym może
być wiązany. Jego zdaniem nie jest to związane wyłącznie z brakiem uczestnictwa w Związku
Gmin Jurajskich a z zaniedbaniem tematu turystyki przez miasto. W ocenie radnego
Myszków nie ma szans by stać się miejscowością typowo turystyczną natomiast warto
wykorzystać potencjał tzw. bramy na Jurę. Zawiercie to wykorzystało, powiat zawierciański
dużo lepiej stoi pod tym względem niż myszkowski. U nas nic się turystycznie nie dzieje.
Należałoby poczynić jakieś kroki, byśmy poczuli tę turystykę. To jest jedyna droga do
rozwoju naszego terenu, może samego miasta nie, ale pewne wymierne korzyści Myszków
mógłby z tego tytułu czerpać.
Zapytał pana burmistrza czy ma jakieś plany w związku z ewentualnym rozwojem turystyki
i jak się odniesie do członkowstwa w Związku Gmin Jurajskich i korzyści, które z tego
członkostwa płyną.
Pan burmistrz poinformował, że na początku roku nawiązał kontakt z przedstawicielami
Związku Gmin Jurajskich. Spotkał się z nimi dwukrotnie, poprosił o przesłanie informacji, co
w zamian proponuje Związek. Zauważył, że członkowstwo w Związku nie jest bezpłatne
kosztuje ok. 24 tys. zł rocznie, chciałby wiedzieć jak w zamian za to gmina skorzysta.
Osobiście pan burmistrz jest zdania, że ponowne przystąpienie Myszkowa do Związku jest
nieuniknione. Prześledzenie i policzenie „z ołówkiem w ręku” utraty pewnych przedsięwzięć
czy możliwości aplikowania o nie, z tytułu braku przynależności do Związku może pokazać,
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że gmina historycznie poniosła straty. Ze słyszenia wie, że Związek Gmin Jurajskich swoją
aktywnością motywuje gminy do określonych działań
Wydźwięk tematu, który poruszył radny powinien mieć swoje ujście w strategii miasta.
Strategia, którą pan burmistrz zna, którą czytał, która znajduje się na stronach internetowych
zakłada sześć potencjalnych scenariuszy dla miasta. Jeden z drugim niewiele ma wspólnego.
Jeśli gmina ma pójść w kierunku turystyki i bramy na Jurę to nie powinna stawiać na
przemysł. Turystyka nie neguje rozwoju przemysłu, ale pewnym biznesom wchodzącym na
rynek należałoby odmawiać zgody, mimo rosnącego bezrobocia, tak by nie burzyć
turystycznego wizerunku. Możemy postawić na turystykę, ale co będzie, jeśli rzeczywiście
kiedyś powstanie kopalnia?
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka-Psyk

Eligiusz Uchnast
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