PROTOKÓŁ Nr 19/12
z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
z dnia 12 listopada 2012r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 5 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak– Skarbnik Miasta Myszkowa.
4. Pani Wioletta Dworaczyk – kierownik OK.
5. Pan Jarosław Duda – kierownik NU.
6. Pan Robert Nieroda – Dyrektor Biura Związku Gmin Jurajskich.
7. Pan Adam Markowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich.
Nieobecni radni:
1. Pani Anna Kustra – Grabowska – usprawiedliwiona.
2. Pan Ryszard Burski – usprawiedliwiony.
3. Pan Artur Wrona – usprawiedliwiony.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja o stanie dochodów budżetu miasta.
4. Informacja o pozyskanych w 2012r. środkach pozabudżetowych.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
Przyjęty porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Prezentacja nt. działalności Związku Gmin Jurajskich.
4. Informacja o stanie dochodów budżetu miasta.
5. Informacja o pozyskanych w 2012r. środkach pozabudżetowych.
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. Zaproponował dodanie w punkcie 3 prezentacji nt. działalności Związku Gmin
Jurajskich, pozostałe punkty porządku posiedzenia nie ulegają zmianie, będą tylko
w następnej kolejności. 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.
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Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 5 głosach za protokół został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 3.
Prezentacja nt. działalności Związku Gmin Jurajskich.
Przewodniczący komisji przywitał przedstawicieli Związku Gmin Jurajskich pana Roberta
Nierodę oraz pana Adama Markowskiego.
Pan Adam Markowski podziękował za możliwość przedstawienia prezentacji. W imieniu
Związku Gmin Jurajskich wyraził pragnienie, aby Myszków stał się 38 gminą należącą do
stowarzyszenia. Przybliżył jego działalność z ostatnich pięciu lat. Przypomniał, że gmina
Myszków należała kiedyś do stowarzyszenia. Omówił genezę Związku Gmin Jurajskich od
rozpoczęcia działalności od 1991r. ZGJ jest instytucją dofinansowującą corocznie
kilkadziesiąt imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych odbywających się na terenach
jurajskich. Związek organizuje szkolenia wspólnie z ODR-ami i z Funduszem Współpracy
AGROLINIA 2000. W 1997r. zakończył realizację filmu reklamowego o Wyżynie
Krakowsko-Częstochowskiej, który został wyróżniony na Ogólnopolskim Przeglądzie
Turystycznych Filmów Reklamowych i Promocyjnych. Wraz z PTTK stowarzyszenie
wykonało wytyczenie i oznakowanie Rowerowego Szklaku Orlich Gniazd, został wydany
folder promujący walory turystyczne. ZGJ wydaje przewodniki rowerowe, atlasy rowerowe.
Współpracuje z Urzędami Marszałkowskimi i Wojewódzkimi województwa śląskiego
i małopolskiego. ZGJ prowadzi różne projekty: „Bezpieczna Jura”, Jurajska Informacja
Turystyczna” i wiele innych.
Pan Robert Nieroda wymienił zadania, jakie stowarzyszenie zrealizowało dzięki pomocy
finansowej Urzędu Marszałkowskiego oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego. Łącznie Związek Gmin Jurajskich w swojej działalności wydał
około jednego miliona egzemplarzy różnych pozycji wydawniczych, które trafiły do turystów
będących na Jurze bądź chcących odwiedzić Jurę Krakowsko-Częstochowską. W ostatnich
latach ZGJ jest zaangażowany w różnych projektach partnerskich tj. Śląskie Pozytywna
Energia, Śląski System Informacji Turystycznej, Projekt „Liderzy młodej przedsiębiorczości”.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący komisji zaproponował rozpoczęcie dyskusji.
Pan burmistrz podziękował gościom za przybycie na posiedzenie komisji. Podczas ostatnich
dyskusji odnośnie członkostwa gminy Myszków w ZGJ podjęte zostały rozważania nt.
ekonomicznych wyliczeń, czy da się odzyskać coroczną składkę za członkostwo w ZDJ, która
wynosi 19.749 zł. Może okazać się, że gmina znacząco mniej może wydać na inne narzędzia
promocyjne. Gmina chce wycenić miękkie efekty promocyjne. Przedstawił radnym
informację w postaci zestawienia wydatków na promocję na podstawie 2012r. Wydatki na
promocję Myszkowa to kwota 98.300 zł. Dla porównania omówił, jakie wydatki na promocję
ponoszą sąsiednie gminy, Koziegłowy 120.000 zł, Poraj 180.000 zł, Żarki 80.000 zł, Niegowa
30.000 zł, Zawiercie 586.000 zł (w tym 86.000 zł stanowi dofinansowanie), Siewierz 209.000
zł). W przeliczeniu na liczbę mieszkańców w danej gminie kwota wydana na promocję
wynosi: w Myszkowie 2,99 zł, Poraju 17,47 zł, Koziegłowach 8,30 zł, Żarkach 9,80 zł,
Niegowie 5,13 zł, Zawierciu 11.06 zł i Siewierzu 18,82 zł.
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Radna Mirosława Picheta wyraziła swoją aprobatę odnośnie członkostwa gminy Myszków
w Związku Gmin Jurajskich.
Radny Adam Zaczkowski czując się współodpowiedzialny za spotkanie, podziękował za jego
zorganizowanie. Podkreślił, że niejednokrotnie współpracował z ZGJ i może powiedzieć, że
promocja turystyki to jest ich jedno z wielu zadań. Gmina powinna określić najpierw swoje
wewnętrzne założenia, aby członkostwo w ZGJ się opłacało. Myszków znajduje się w otulinie
Jury Krakowsko-Częstochowskiej, mając bazę turystyczną oraz korzystając z walorów
przyrodniczych, mógłby stać się bramą do Jury. Zawiercie wyprzedza Myszków pod
względem dobrze rozwiniętej bazy hotelowej i turystycznej. Należałoby zacząć od
turystycznego myślenia, ponieważ Myszków ma słabo rozwiniętą infrastrukturę turystyczną
oraz bazę noclegową. W miarę dobrze rozwinięta jest gastronomia. Proponuje, aby w tym
celu Burmistrz pomyślał o ściągnięciu inwestorów do Myszkowa. Nie trzeba nikogo
przekonywać, żeby w tym stowarzyszeniu się znaleźć.
Pan Robert Nieroda powiedział, że ZGJ stara się być elastycznym stowarzyszeniem. Zachęcał
do wstąpienia do stowarzyszenia, które jest wiarygodne. Złożył deklarację, że stowarzyszenie
zawsze służy pomocą, jego przedstawiciele mogą w każdej chwili przyjechać i odpowiedzieć
na nurtujące pytania. Podziękował w imieniu ZGJ za zaproszenie.
Przewodniczący komisji powiedział, że radni przyłączają się do opinii radnego Adama
Zaczkowskiego oraz zadeklarował, że poprą ewentualny projekt uchwały odnośnie
przystąpienia gminy Myszków do ZGJ. Podziękował za udział w komisji oraz przedstawioną
prezentację. Materiał z prezentacji stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 4.
Informacja o stanie dochodów budżetu miasta.
Przewodniczący komisji powiedział, że wszyscy radni informację otrzymali.
Pani skarbnik omówiła informację o stanie dochodów budżetu miasta. Materiał stanowi
załącznik do protokołu.
Pani skarbnik powiedziała, że informacja została przygotowana tak jak sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok budżetowy, na podstawie takich samych wskaźników
procentowych oraz źródeł dochodów. Brak jest wykonania do planu po stronie dotacji ze
źródeł zewnętrznych oraz środków unijnych. Jeśli chodzi o dochody wskaźnik jest wysoki.
Przewodniczący komisji stwierdził, że komisja przyjęła informację bez uwag, wnioski nie
zostały złożone.
Do punktu 5.
Informacja o pozyskanych w 2012r. środkach pozabudżetowych.
Przewodniczący powiedział, że wszyscy radni otrzymali materiały, materiał stanowi załącznik
do protokołu.
Pan burmistrz powiedział, że w trakcie ubiegłego roku oprócz tego, co gmina pierwotnie
planowała, czyli złożenie wniosku o dofinansowanie Orlika, na wymianę pieców i utylizację
azbestu oraz dofinansowanie na solary. Inwestycja dotycząca solarów była planowana do
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realizacji na 2012 r. Z uwagi na to, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dokonał
zmian w sposobie wdrażania tego projektu i zażądał podpisania umów z mieszkańcami
Myszkowa. Projekt obejmuje 561 gospodarstw domowych. Umowa z Marszałkiem została
podpisana, z uwagi jednak na różne analizy prawne, podatkowe, termin realizacji projektu
zmienił się. Dopiero w grudniu odbędzie się przetarg na wybór wykonawcy tej inwestycji.
W międzyczasie gmina przygotowała wniosek o dofinansowanie na uzbrojenie terenu
przeznaczonego pod strefę ekonomiczną oraz wniosek o dofinansowanie na E-mapę, żeby
wyposażyć urząd w narzędzia informatyczne. Wniosek na E-mapę został odrzucony, gmina
nie otrzymała dofinansowania. Został złożony wniosek o monitoring miasta oraz wniosek o
dofinansowanie na przebudowę ulicy 3 Maja w ramach tzw. schetynówek. W tej chwili do
gminy wpływają uwagi, protesty. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie na ulicę 3 Maja to
będzie to około 800 tys. zł. Gmina będzie realizować inwestycję dotyczącą termomodernizacji
szkoły w dzielnicy Mijaczów. Mimo trudnych ustaleń, w tym miesiącu ma zostać przekazany
plac budowy. Zadeklarował, że jeżeli jeszcze w tym roku pojawią się dostępne środki
pomocowe, gmina będzie z nich korzystała w miarę możliwości.
Przewodniczący komisji pan Eligiusz Uchnast stwierdził, że komisja zapoznała się z treścią
informacji, wniosków nie złożono.
Do punktu 6.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
Pani skarbnik omówiła planowane zmiany w budżecie na 2012r. Zostały zaplanowane środki
na oświatę, wprowadzone zostały również dochody pozyskane z koncesji alkoholowych
w wysokości 41.818 zł. W uzasadnieniu projektu uchwały jest wskazany podział środków
zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem. Część środków zostanie przeznaczona na pomoc
finansową dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na doposażenie Poradni Leczenia
Uzależnień przy ul. Partyzantów 21, fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup
laptopów dla dzielnicowych prowadzących działania profilaktyczne w terenie, zakup
materiałów, wyposażenia do prowadzenia akcji profilaktycznych dotyczących
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działania informacyjno – profilaktyczne, punkt
konsultacyjny (zadania wykonywane przez MOPS). Od bieżącego roku zadania w ramach
tych środków realizowane są przez MOPS, MDK i Urząd Miasta. Wprowadzone zostały
dochody na uzupełnienie braków w oświacie. W ramach obowiązującego planu wydatków
dokonywane są przesunięcia. W wydatkach majątkowych zostały zwiększone środki na
ochronę zdrowia i zakup rzutnika do prowadzenia akcji profilaktycznych dotyczących
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach wydatków bieżących zostały dokonane
przesunięcia na zabezpieczenie zadań, które będą realizowane do końca roku. Z działu 700
w gospodarce mieszkaniowej zostały dokonane przesunięcia na promocję jednostek
samorządu terytorialnego, na zakup kalendarzy promocyjnych, cześć środków zostanie
przekazana do MDK na warsztaty projektowe pn. DESIGN.
Pan burmistrz przedstawił pomysł na warsztaty projektowe pn. Design. Pod koniec listopada
br. Gmina będzie przeprowadzać akcję pn. Design, prowadzący tę akcję brali udział w akcji
design Silesia. W akcję ma być zaangażowany zespół fachowców od projektowania
przestrzeni, studentów. W Myszkowie pojawi się grupa studentów, której celem będzie
ankietować mieszkańców Myszkowa odnośnie projektowania przestrzennego. Być może
akcja spowoduje zmiany w przestrzeni publicznej miasta. Zadeklarował, że porozmawia
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z fachowcami nt. ścieżek rowerowych, których nie można wykonywać w ramach projektów
realizowanych przez gminę Myszków. Chciałby zmienić sposób myślenia różnych środowisk
nt. realizowania inwestycji w Myszkowie.
Pani skarbnik powiedziała, że zostały zabezpieczone środki w ramach dotacji celowych dla
Ochotniczych Straży Pożarnych w Myszkowie na ekwiwalenty dla członków OSP,
ubezpieczenia, zakup paliwa oraz sprzętu pożarniczego, zostaną zwiększone środki na dodatki
mieszkaniowe. Został zwiększony plan na zadania remontowe dróg, remont przepustów
w ciągu ul. Nadrzecznej oraz w ciągu ul. Zacisze w Myszkowie.
Pan burmistrz powiedział, że gmina ma duże zaległości. Już dawno temu powinna zbadać
niektóre przepusty i mosty np. mostek na ulicy Gruchla. Gmina robi to sukcesywnie, zostało
już zbadanych kilka przepustów. Przepust na ul. Nadrzecznej wymaga interwencji.
Pani skarbnik omówiła na koniec dwie zmiany dotyczące działu Ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetowe bieżące nie mogą
przekraczać planu dochodów bieżących. Zaplanowana zmiana dotyczy przeniesienie
wydatków bieżących na miejsce wydatków majątkowych. Druga zmiana dotyczy zwiększenia
planu wydatków na promocję z przeznaczeniem na zakup kalendarzy promocyjnych.
Przewodniczący komisji stwierdził, że przedstawione przez panią skarbnik zmiany
w budżecie są bardzo czytelne.
Pan Zenon Adam Kudryś mieszkaniec Myszkowa zapytał Burmistrza czy studenci, którzy
przyjadą do Myszkowa w ramach akcji Design, wejdą na teren Myszkowa na podstawie
porozumienia czy umowy. Czy będą prowadzić akcję w ramach unijnego projektu. Czy akcja
DESIGN może być kojarzona z powiatem myszkowskim, ponieważ kiedyś na teren powiatu
przyjechała grupa studentów, które celem było wypromowanie tego terenu.
Pan burmistrz powiedział, że gmina nie będzie płacić za usługi studentom, tylko za ich pobyt.
Nie jest to usługa w ramach działalności gospodarczej tylko zaangażowanie naukowców
i młodzieży. Będą przygotowane prelekcje, na końcu badań będą przedstawione ich wyniki.
Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag poprosił o przegłosowanie projektu
uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych, przy 5 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2012-2026.
Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag poprosił o przegłosowanie projektu
uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych, przy 5 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
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3/ Projekt uchwały w sprawie zmian ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2013r.
Pani skarbnik powiedziała, że zaproponowany projekt uchwały wprowadza 4% wskaźnik
wzrostu stawek podatkowych zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów. W ubiegłym
roku stawki podatku od nieruchomości były na tym samym poziomie. Wyjaśniła, że nie
podnosząc stawek podatkowych w każdym roku budżetowym zaskutkowałoby to tym, że po
kilku latach gmina musiałaby podnieść stawki podatku w sposób znaczny. Byłoby to duże
obciążenie dla mieszkańców. Zastosowaniem mniejszych wskaźników nie obciąży tak
gospodarstw domowych.
Pan burmistrz powiedział, że orientował się jak podchodziły inne samorządy do kwestii
podatków. Inne samorządy podwyższają podatki zalecane przez ministerstwo wskaźniki. Żeby
nie stosować drastycznych podwyżek podatku w następnych latach, gmina podwyższy
podatek o najniższy zalecany wskaźnik 4%.
Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag poprosił o przegłosowanie projektu
uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych, przy 2 głosach za
i 2 wstrzymujących się, projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie przy większości głosów za.
4/ Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013r.
Pani skarbnik wyjaśniła, dlaczego pojawiły się dwie uchwały. Wcześniejsza
przegłosowana zawiera zwolnienia z opłat odnośnie cmentarzy. Zwolnienie
Cmentarza Komunalnego w Myszkowie. Uzasadnienie do projektu uchwały
załącznik do protokołu. Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag
o przegłosowanie projektu uchwały.

uchwała
dotyczy
stanowi
poprosił

Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych, przy 5 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
5/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2013.
Pani skarbnik powiedziała, że ta uchwała jest identyczna jak w ubiegłym roku, nie zawiera
żadnych zmian. Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag poprosił
o przegłosowanie projektu uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych, przy 5 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
6/ Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy
Powiatowej Policji w Myszkowie.
Pan burmistrz powiedział, że są to środki przekazane w ramach Programu Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i Narkomanii ze środków Funduszu Alkoholowego. Zostaną przekazane na
zakup laptopów dla policjantów pracujących na terenach szkół, prowadzących akcję
profilaktyczną związaną z alkoholizmem i narkomanią wśród młodzieży.
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Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag poprosił o przegłosowanie projektu
uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych, przy 5 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
7/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
z dotychczasowymi dzierżawcami.
Pan burmistrz wyjaśnił, że w poprzednich latach istniała uchwała kierunkowa, która mówiła,
że w przypadkach, kiedy umowa dzierżawy dotyczy tego samego dzierżawcy, burmistrz może
wydłużyć umowę na okres kolejnych 3 lat bez uprzedniej zgody Rady Miasta. Podejście
nadzoru prawnego zmieniło się, brak jest tutaj tylko jurysdykcji burmistrza. Wymóg jest taki,
żeby takie stanowisko uzgodnić z radą gminy. Jeżeli radni nie wyrażą zgody na wydłużenie
umowy dzierżawy z jednym z dotychczasowych dzierżawców, zmiana wprowadzona jest
autopoprawką, nie uwzględniającą danej pozycji.
Przewodniczący komisji zapytał, czy jest lista dzierżawców, którzy oczekują na wydłużenie
umowy oraz czy ta dzierżawa jest dla nich niezbędna.
Pan burmistrz powiedział, że jest taka lista. Dodał, że niejednokrotnie są to osoby, które
dzierżawią od gminy garaż, kiosk. Nie ma potrzeby, żeby tworzyć odrębne uchwały w celu
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami. Umowy
dzierżawy dla niektórych najemców to bardzo ważna życiowa sprawa. Poprzez wywieszenie
w publicznym miejscu takiej listy, gmina sprawdza, że nikt inny nie interesuje się tą samą
nieruchomością. Jeśli ktoś zainteresuje się tą samą nieruchomością, gmina organizuje przetarg
i dzierżawcą zostaje tek, kto zaproponuje korzystniejszą cenę.
Radna Iwona Skotniczna zapytała o dwie pozycje na ul. Skłodowskiej z przeznaczeniem na
garaże.
Pan burmistrz powiedział, że chodzi o dwie działki różnej długości zapisanej w tej samej
księdze wieczystej. Chodzi tutaj najprawdopodobniej o dwa garaże.
Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag poprosił o przegłosowanie projektu
uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych, przy 5 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
8/ Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/128/07 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania
i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Myszków.
Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag poprosił o przegłosowanie projektu
uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych, przy 5 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
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9/ Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Myszków.
Pan burmistrz wyjaśnił, że chodzi o nieruchomość położoną naprzeciwko Galerii Oczko,
a dokładnie skrawek działki położonej za prywatnymi domami. Nieruchomość stoi na działce
przyległej.
Pan Jarosław Duda powiedział, że chodzi o nieruchomość celem zbycia na poprawę
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dla pana Żaka.
Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag poprosił o przegłosowanie projektu
uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych, przy 5 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
10/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr
XVIII/148/12 z dnia 27 marca 2012r. w sprawie okręgów wyborczych w gminie
Myszków.
Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag poprosił o przegłosowanie projektu
uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych, przy 5 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
11/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie
nr XIX/153/12 z dnia 8 maja 2012r. w sprawie obwodów głosowania w gminie Myszków.
Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag poprosił o przegłosowanie projektu
uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych, przy 5 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
12/ Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu u zbiegu ulic
Wolności, Leśnej i Piłsudskiego w Myszkowie.
Pan burmistrz powiedział, że przy projekcie tej uchwały powstała wątpliwość nad
koniecznością podjęcia uchwały. Nie dotyczy ona zmiany nazwy ulicy, tylko nadanie nazwy
skwerowi, żeby móc wywiesić formalnie tablicę z nazwą.
Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag poprosił o przegłosowanie projektu
uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych, przy 5 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
13/ Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Myszkowa.
Przewodniczący komisji powiedział, że plan dzielnicy Stary Myszków, Pohulanka, Remby
otrzymali wszyscy radni. Odbyło się spotkanie wszystkich radnych, na którym cały temat
został szeroko omówiony. Nie wpłynęły żadne wnioski lub uwagi od radnych, co do zapisów
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przedstawionych w materiałach na nośniku CD. Zostały rozwiane wątpliwości odnośnie
załączników do planów zagospodarowania przestrzennego. W załączniku nr 2 w treści § 1
nastąpiły drobne zmiany w postaci dodania nazwisk. W załączniku nr 3 w treści § 1 pkt. 3
został wykreślony zakres lat 2013 - 2025.
Pan Jarosław Duda dodał, że w treści załącznika nr 2 do planu nie była załączonych nazwisk
osób składających uwagi, ponieważ projektant planu obawiał się, że to będzie naruszenie
danych osobowych. Po ustaleniu, że nie zachodzi naruszenie dóbr osobistych, załącznik został
uzupełniony o nazwiska osób składających uwagi. W załączniku nr 3 nastąpiła zmiana treści
zapisu, który mówił, że realizacja inwestycji, które określa plan zagospodarowania
przestrzennego rozłożona będzie na poszczególne lata budżetowe.
Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag poprosił o przegłosowanie projektu
uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych, przy 5 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
14/ Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Myszkowa.
Przewodniczący komisji powiedział, że plan dzielnicy Nowa Wieś otrzymali wszyscy radni.
Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag poprosił o przegłosowanie projektu
uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych, przy 5 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
15/ Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pan burmistrz wypowiedział się odnośnie terminów wnoszenia opłat za śmieci. Służby
skarbowe uważają, że jeżeli ktoś ma 4-5 osobową rodzinę, a opłata za śmieci będzie
pobierana od osoby, w niektórych gospodarstwach domowych wydatek kwartalny może być
bardzo wysoki dla budżetów domowych. Podkreślił, że te uchwały dotyczące uchwały
śmieciowej powinny zostać uchwalone w tym roku.
Przewodniczący komisji powiedział, że dopiero po upływie roku od wdrożenia uchwały
okaże się, czy bardziej korzystne dla mieszkańców były kwartalne lub comiesięczne opłaty.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy mieszkańcy będą mogli uiszczać opłaty za śmieci
w kasie urzędu miasta, czy tylko za pomocą Poczty Polskiej lub przelewu. Obawia się, że
chętnych do płacenia w kasie urzędu będzie bardzo dużo ludzi.
Radna Iwona Skotniczna dodała, że jest to istotne w przypadku osób samotnych.
Pani Wioletta Dworaczyk powiedziała, że gmina przewiduje wpłaty na konto. Kwestia wpłat
w kasie zostanie omówiona z panią skarbnik. Zapytała radnych, czy pozostawić miesięczne
czy kwartalne opłaty.
Radny Adam Zaczkowski stwierdził, że to może wynikać z analizy sensowności.
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Przewodniczący komisji pan Eligiusz Uchnast zaproponował, żeby teraz przegłosować
comiesięczne wpłaty, a po pół roku pod koniec 2013r. gmina będzie mieć zbliżony obraz.
Radny Adam Zaczkowski dodał, że może powstać wtedy zamieszanie wśród mieszkańców.
Pani Wioletta Dworaczyk powiedziała, że jest po rozmowach z innymi gminami, w Poraju
zostały ustalone kwartalne wpłaty, Żarki i Koziegłowy zastanawiają się. Powiedziała, że
dobrze byłoby, aby wzory deklaracji, stawki oraz częstotliwość wpłat były podobne w całym
powiecie.
Radna Mirosława Picheta zapytała, czy jest już ustalona stawka za wyrzucanie śmieci.
Pani Wioletta Dworaczyk powiedziała, że stawka jeszcze nie została ustalona, ale ze
wstępnych wyliczeń wynika, że będzie wynosić między 9 – 11 zł.
Pan burmistrz wyjaśnił po rozmowie z panią skarbnik, że gmina proponuje, aby wpłacać na
konto bankowe, z możliwością wprowadzenia wpłat w kasie.
Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag poprosił o przegłosowanie projektu
uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych, przy 5 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
16/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Myszków.
Przewodniczący komisji pan Eligiusz Uchnast zaproponował uwagi do § 4 pkt. 2 regulaminu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Myszków. Chodzi o to, że zgodnie z tym przepisem właściciel zapewnia wyposażenie
w pojemnik przez zakup urządzeń, ich wydzierżawienia lub umowy z operatorem. W pkt. 3
jest mowa o tym, że pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów są udostępniane
właścicielom. Zaproponował, aby pozostawić pkt. 2, natomiast w pkt. 3 zmienić treść, że
operator umożliwia udostępnienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Pani Wioletta Dworaczyk przedstawiła wykreśloną propozycję zmiany, żeby nie zawężać na
przyszłość innych usług, właściciel nieruchomości zapewnia poprzez zakup takich urządzeń
lub ich wydzierżawienie lub inny sposób.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, co mieszkańcy Myszkowa będą selekcjonować, jak
wygląda zestaw do segregowania odpadów.
Pani Wioletta Dworaczyk powiedziała, że gmina zaproponowała w § 8 ust. 1,2,3 omawianego
regulaminu połączenie frakcji suchych w trzy osobne pojemniki oraz pojemnik na bioodpady.
Gmina ma wątpliwość, czy w taki sposób łączyć frakcje. Do frakcji suchej należą papier,
tektura, opakowania wielomateriałowe. Istnieje taka obawa, że opakowania wielomateriałowe
zanieczyszczą papier i tekturę, mogą nie nadawać się do odzysku. Druga frakcja to szkło
i metal. Są sugestie, że szkło nie powinno być zanieczyszczane. Trzecia frakcja to tworzywa
sztuczne. Na dzień dzisiejszy, spółka SANiKO prowadzi zbiórkę szkła czystego, tworzywa
czystego oraz papier mieszany z metalem i opakowaniami wielomateriałowymi. Nie jest
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możliwa zbiórka samych czystych frakcji, ponieważ mieszkańcy musieliby segregować
odpady w siedmiu workach, to jest niemożliwe. W związku z tym zaproponowała drobną
zmianę, żeby metal połączyć z papierem i opakowaniami wielomateriałowymi, a wymieszać
tworzywa sztuczne. Najbardziej sprawdzonym systemem zbiórki odpadów jest podział na
dwie frakcje: suchą i mokrą. Frakcja sucha to papier, metal, szkło, opakowania
wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, a we frakcji mokrej wszystkie pozostałe odpady.
Radny Adam Zaczkowski dodał, że taki system od wielu lat sprawdza się w Wielkiej Brytanii.
Jest to chyba najrozsądniejsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę niższe koszty wywozu.
Mieszkańcy Wielkiej Brytanii mają trzy pojemniki do odpadów i tak od lat selekcjonują
odpady.
Pani Wioletta Dworaczyk powiedziała, że obawia się czy to jest zgodne z ustawą śmieciową,
czy mieszanie frakcji suchej zostanie zinterpretowane, jako selektywna zbiórka odpadów.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że patrząc z punktu widzenia ilości, które gmina musi
uzyskać, łatwiej ludziom wrzucać odpady do jednego worka. Jeśli mieszkańcy nie będą
zrywać etykiet z butelek, czy to nie jest zanieczyszczony odpad.
Pan burmistrz dodał, że taka była sugestia ostatnio na spotkaniu w sprawie ustawy
śmieciowej, żeby odpady podzielić na odpady kuchenne, łazienkowe i surowce. Nie można
zrobić takiego zapisu w regulaminu, trzeba znaleźć inne rozwiązanie.
Radna Iwona Skotniczna proponowała, aby pozostał ten system segregowania odpadów, który
został już zaproponowany w takiej formie.
Pani Wioletta Dworaczyk powiedziała, że intencją gminy, jeśli chodzi o wprowadzenie
omawianego regulaminu jest potraktowanie, jako okres przejściowy.
Radny Adam Zaczkowski dodał, że taka konstrukcja jest realna w zabudowie jednorodzinnej,
w wielorodzinnej to nie będzie funkcjonować.
Pani Wioletta Dworaczyk powiedziała, że gmina nie musi wprowadzać jednego regulaminu
dla zabudowy jedno i wielorodzinnej, można go rozdzielić.
Przewodniczący komisji pan Eligiusz Uchnast omówił propozycje zmian w pkt. 13, str.8
podpunkt 1 i 2, w których zostały użyte dwa podobne sformułowania – umożliwiające
i opróżnienie, dlatego zaproponował połączenie tych dwóch podpunktów w jeden. Druga
propozycja dotyczy str. 9 regulaminu, pkt. 4 w § 9. Zaproponował dodanie zapisu o brzmieniu
„w przypadku niespełnienia tego warunku zobligowany jest do przekazania go operatorowi
w sposób jak w ust. 3”.
Radna Iwona Skotniczna stwierdziła, że jest to czytelny zapis.
Przewodniczący komisji powiedział, że dotychczasowy zapis oznacza narzucenie przymusu,
że jeżeli właściciel nie spełni tego warunku, będzie musiał zastosować się do przekazania
w odpowiednie miejsce. W § 8 podpunkt 5 zaproponował kolejną zmianę, żeby zrobić
dodatkowy zapis.

11

Pani Wioletta Dworaczyk przerwała mówiąc, że gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami
nie może zmieniać zapisów regulaminu, cytować innych przepisów, spisywać zasad
wynikających z innych przepisów. Można się tylko do nich odnosić.
Przewodniczący komisji powiedział, że chodziło mu o dokonanie zapisu, czego dotyczą
wymienione w tym przepisie art. 22 i 23. Chodzi o niedomówienie społeczne, ponieważ
mieszkańcy będą niedoinformowani. Ostatnia uwaga dotyczyła pkt. 10 podpunkt 1, dotycząca
usuwania przez właściciela zanieczyszczeń z chodników. Nie mówi się nic o drogach bez
chodników, gdzie jest tylko pobocze. Czy te zanieczyszczenia mają zostać na poboczach.
Punkt 3 zabrania gromadzenia na chodnikach zanieczyszczeń typu śnieg, w związku z tym, co
ma z nim zrobić, jeśli nie jest zbierany przez służby śmieciowe. To jest problem szczególnie
na bocznych uliczkach, gdzie jest ścisła zabudowa np. przy ulicy Poprzecznej.
Pani Wioletta Dworaczyk powiedziała, że gmina nie może tego wymagać od operatora. Jeśli
chodzi o gromadzenie zanieczyszczeń na chodnikach, właściciel ma takie prawo, regulamin
zobowiązuje do gromadzenia zanieczyszczeń na skraju chodnika.
Przewodniczący komisji zapytał radnych czy są uwagi, pytania lub wnioski odnośnie zapisów
w omawianym regulaminie.
Pani Wioletta Dworaczyk zaproponowała zmianę w rozdziale 4, § 9, str. 8, polegającą na
zmianie zapisów odnośnie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości. Zamiast sztywnego zapisu „co dwa tygodnie” zaproponowała wprowadzenie
zapisu „nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu”. Zapis dotyczy również bioodpadów.
W następnym ustępie jest mowa o miejscu selektywnej zbiórki odpadów w tzw. PSZOK.
Wpisane zostały tutaj przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory.
Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektroniczny został wpisany do zbiórki sezonowej
dwa razy w roku. Była sugestia, żeby PSZOK przyjmował wszystkie odpady, stąd propozycja
zmiany tego zapisu. Zaproponowała zapis, żeby do PSZOK-u można oddawać wszystkie
odpady. Ostatnia zmiana wynika z sugestii SANEPID-u. Zamiast jednokrotnej akcji
deratyzacji w mieście Myszkowie, został wprowadzony zapis o dwukrotnej akcji deratyzacji.
Pan burmistrz powiedział, że wszystko okaże się w praktyce. Być może będzie potrzeba
częstszego wybierania odpadów komunalnych. Wszystko zależy, jakie będą ustalone warunki
do przetargu.
Przewodniczący komisji zapytał się, czy są wystawione pułapki na szczury.
Pani Wioletta Dworaczyk powiedziała, że obwieszczenie jest wysyłane do wszystkich
zarządców, będzie wywieszone do publicznej wiadomości przez okres trzech tygodni.
Przewodniczący komisji zapytał radnych czy są uwagi, pytania lub wnioski odnośnie
zapisów w omawianym regulaminie, oprócz uwag zgłoszonych przez jego autorów. Czy
komisja przyjmuje projekt regulaminu po zgłoszeniu poprawek. Dodał, że komisja może
zaopiniować regulamin w obecnej formie.
Przewodniczący komisji poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały włącznie z naniesionymi
poprawkami.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych, przy 5 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
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17/ Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Przewodniczący komisji powiedział, że zaskoczony jest umieszczeniem w pkt.1 deklaracji
oświadczenia właściciela. Czy w zapisie, w którym jest mowa o stawkach wody, czy
wykropkowane pola będą wypełniane przez właścicieli. Zapytał o pkt. 2 w deklaracji,
mówiący o średnim zużyciu wody w danej nieruchomości. Zaproponował, żeby te
oświadczenia o stawce, wysokości opłaty rozdzielić i wyodrębnić w części D deklaracji, żeby
oświadczenie o stawce wody kojarzyło się mieszkańcowi tylko z regulaminem. Poruszył
kwestię podstawy prawnej, zapis art. 233 kodeksu karnego, czy nie doszło do pomyłki.
Pani Wioletta Dworaczyk powiedziała, że po przyjęciu uchwały wzór deklaracji będzie
zatwierdzony.
Pan burmistrz wyjaśnił, że materiał, który został umieszczony na stronie internetowej urzędu
oraz otrzymany przez radnych jest wynikiem błędu ludzkiego, zamieszczono pomyłkowo inną
kartkę. Wytłumaczył, że kiedy analizowano wzór deklaracji, zastanawiano się nad ułomnością
ustawy śmieciowej. Były obawy, że jeżeli stawka wody będzie wyliczona od mieszkańca, to
po zebraniu deklaracji okaże się, że w Myszkowie mieszka 15 tys. mieszkańców, zamiast 30
tys. Gmina musi uświadomić mieszkańcom, że jeśli przekłamią dane w oświadczeniach, będą
działać na swoją niekorzyść, ponieważ cały system, który będzie kosztował X zł, zostanie
podzielony na mniejszą kwotę mieszkańców. Ostateczne interpretacja radcy prawnego była
taka, że gmina nie może podać takiej podstawy prawnej we wzorze deklaracji. Wzór
deklaracji nie będzie uchwalany na sesji grudniowej, z uwagi na to, że musi być poddany
konsultacjom społecznym, które muszą trwać 14 dni.
Pani Wioletta Dworaczyk dodała, że pojawiła się jeszcze taka sugestia, żeby wzór deklaracji
był podobny we wszystkich gminach sąsiednich, żeby nie rodziło to kontrowersji wśród
mieszkańców. Aktualnie trwają rozmowy z prawnikami, czy nie umieścić zapisów
w oświadczeniu o znajomości zamiast przepisów prawa karnego, przepisów prawa karnego
skarbowego. Kierownik OK powiedziała, że zastanowi się nad wprowadzeniem do wzoru
deklaracji zapisu o zużyciu wody.
Pan burmistrz dodał, że nie może nie warto się spieszyć, lepiej skorzystać z gmin, które są
w tej dziedzinie prekursorami.
Przewodniczący komisji zasugerował propozycję połączenia lub wpisanie pkt. 1 z pouczenia
do pkt. 4 z tego pouczenia, żeby mieszkańcom nie wydawało się, że ktoś zanim cokolwiek
zacznie robić, zostanie ukarany. Czy w przypadku złożenia deklaracji w terminie nie można
byłoby wpisać podstawy prawnej.
Przewodniczący komisji powiedział, że komisja stwierdza na wniosek wydziału Ochrony
Środowiska, że projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad komisji i sesji. W związku
z tym komisja odstępuje od opiniowania projektu uchwały.
Do punktu 7.
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji pan Eligiusz Uchnast powiedział, że nie wpłynęło żadne pismo do
rozpatrzenia na posiedzeniu komisji. Zapytał, czy radni mają pytania, uwagi.
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Radna Mirosława Picheta zwróciła się z pytaniem do Burmistrza o załatanie dziur na ulicy
Modrzejowskiej. Zwróciła się z prośbą o wyrównanie tej ulicy.
Pan burmistrz powiedział, że jeżeli będą materiały dziury na ulicy zostaną załatane.
Pani Wioletta Dworaczyk zwróciła się do radnych z prośbą o wszelkie uwagi i sugestie do
pakietu uchwał odnośnie ustawy śmieciowej.
Przewodniczący komisji zamknął dyskusję.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodniczący komisji

Magdalena Niewiadomska

Eligiusz Uchnast
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