PROTOKÓŁ Nr 1/11
z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu
z dnia 14 stycznia 2011r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Radni w liczbie 10 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
Nieobecni radni:
1. Pani Iwona Skotniczna- usprawiedliwiona.
2. Pan Rafał Kołakowski – nieusprawiedliwiony.
3. Pan Wojciech Łubianka – nieusprawiedliwiony.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2011 rok.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta.
Powitała zebranych na posiedzeniu. Stwierdziła prawomocność obrad. Przedstawiła porządek
posiedzenia. Poprosiła o przegłosowanie porządku posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
7 radnych. Przy 7 głosach za, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 2.
Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
Na wiceprzewodniczącego komisji została
Tylkowskiego.

zgłoszona

kandydatura

pana

Mariana

Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Kandydatura pana Mariana
Tylkowskiego przy 7 głosach za, została przyjęta jednogłośnie.
Do punktu 3.
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2011 rok.
Przewodnicząca komisji poinformowała radnych, że wpłynęły do niej opinie w sprawie
prowizorium budżetowego wszystkich stałych komisji Rady Miasta. Wszystkie komisje
zaopiniowały projekt budżetu wraz z zaproponowanymi przez Burmistrza Miasta Myszkowa
autopoprawkami pozytywnie. Opinie zostały odczytane.
Przewodnicząca komisji udzieliła głosu panu burmistrzowi, prosząc o omówienie projektu
budżetu i autopoprawek.
Na wstępie burmistrz zaznaczył, że prowizorium budżetowe obejmuje propozycje, które
muszą się mieścić w nowych realiach ustalania budżetu, narzucony jest kolejny rygor
1

niepozwalający zbyt zadłużyć gminy. Wprowadzone do prowizorium zmiany muszą
uwzględniać te granice. Ponadto jest inna konstrukcja budżetu poprzez wymaganą przepisami
prognozę finansową stanowiąca załącznik do budżetu. Narzuca ona określone współczynniki,
które wskazują na poziom możliwego, maksymalnego zadłużenia gminy. Bierze się pod
uwagę stan finansów gminy, jej dokonania z okresu poprzedniego, w naszym przypadku
2008. Natomiast w tymże roku gmina wyszła na bogatszą, niż jest w rzeczywistości,
ponieważ wpłynęła dość pokaźna kwota od syndyka MFNE. Dzisiaj mamy tego reperkusje.
Nie możemy zrobić dodatkowej inwestycji z kredytu, ponieważ nie możemy wziąć kredytu
ponad poziom określonych współczynników.
Pan burmistrz Włodzimierz Żak omówił krótko założenia budżetu i trudności z niego
wynikające. Stwierdził, że prowizorium zakłada taką sytuację, że zarówno przy wydatkach
inwestycyjnych jak i bieżących nie wszystkie potrzeby są zaspokojone. Generalnie
zmniejszone jest wydatkowanie kwot praktycznie na każdym zadaniu. Zwiększenia wynikają
wyłącznie z przepisów prawa. I tak np. w przypadku oświaty gdzie przekazanie podwyżek
nauczycielom, nie jest równoważne subwencjom, co obciąża nasz budżet kwotą 3,6 mln zł.
Na oświatę, która jest największym ciężarem wydajemy ok. 26 mln zł subwencja przekazana
od rządu nie równoważy tych wydatków i gmina dokłada w tym budżecie 9,6 mln zł do
szkolnictwa. Brakuje nam realnie na szkolnictwo ok. 1 mln zł. Dyrektorzy do końca stycznia
mają zaproponować oszczędności. Jeśli chodzi o przedszkola, będą wprowadzane zmiany, jest
przygotowany projekt uchwały, podstawowa bezpłatna opieka przedszkolna to 5 godzin,
każda kolejna godzina będzie płatna 2,00 zł, choć zostało wyliczone, że powinna kosztować
3,57 zł. Na dzień dzisiejszy nie znamy skutków, ile ta różnica 1,57 zł będzie kosztowała
budżet. To również nie jest ujęte w prowizorium.
Zobowiązał się podać do wiadomości radnych jak i publicznej tzw. raportu otwarcia, który
będzie wskazywał na pewne niebezpieczeństwa, na szereg spraw, które świadomie nie zostały
zaproponowane w prowizorium budżetowym. A jeśli się pojawią będą sporo „kosztowały”
budżet, np. likwidacja azbestu – tykająca bomba zegarowa na Osińskiej Górze, problem
z wydobyciem substancji niebezpiecznych nie został zakończony, a to będą wydatki
oszacowane na ok. 450 000,00 zł. Prace zostały przerwane w związku z czynnościami
prokuratorskimi. Na nieszczęście - został znaleziony winowajca, ponieważ egzekucja z jego
majątku jest bezskuteczna, a gdybyśmy go nie znaleźli, to w takich przypadkach jest program
unijny, z którego gmina dostałaby pieniądze.
Wydatki bieżące to daleko zakrojone oszczędności, zarówno w jednostkach podległych jak
i na rodzimym polu i tak np. kwoty zaproponowane w prowizorium nie wystarczają na
zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta w całym roku 2011, a tylko do marca/kwietnia.
Zapowiedział konieczne oszczędności i przesunięcia. Zauważył oczekiwanie na drugą transzę
dla stowarzyszeń, i będzie chciał ją wygenerować.
Burmistrz Miasta Myszkowa omówił autopoprawki do przedstawionego radnym prowizorium
budżetowego. Przedstawił propozycje związane z wydatkami inwestycyjnymi.
Wskazał zadania, które „schodzą” w związku z ich zakończeniem.
Zapowiedział kontynuację rozpoczętych zadań – /informacja stanowi załącznik do protokołu/.
Zmiany dotyczą projektów, które mają jakieś dofinansowanie. Kończone będą inwestycje,
które są rozpoczęte, ewentualne zmiany przesunięcia mają wynikać z konieczności
zatrzymania środków pomocowych.
Poinformował o zamiarze przyspieszenia o jeden rok inwestycji na ul. Traugutta, ponieważ
wiąże się ona z inwestycją pt. „Rewitalizacja rynku w Mrzygłodzie”. A tą inwestycję
będziemy również kontynuować. Przy tych inwestycjach w prowizorium budżetowym są
wpisane kwoty „0”, aby dopiąć budżet wydatki są umieszczone w 2012r. Burmistrz wystąpił
do Urzędu Marszałkowskiego o kolejne przesunięcie terminu, poprzedni burmistrz
występował już dwukrotnie. Wydział Promocji i Rozwoju pracuje nad przeredagowaniem
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harmonogramów. Musimy uprawdopodobnić, że inwestycje skończymy do 2012r. Planujemy
wejście inwestora na teren budowy w 2011r., ale płatności są zaplanowane na 2012r..
Wskazał argumenty za i przeciw zadaniu – „Rewitalizacja rynku w Mrzygłodzie’.
Działania związane z przesuwaniem inwestycji są źle odbierane przez Urząd Marszałkowski,
ponieważ wskazują na to, że pierwotne harmonogramy albo były nierealne, albo jakieś
uwarunkowania wpłynęły na fakt, że stały się nierealne. Akurat tutaj ten drugi scenariusz –
kryzys w gospodarce, stan finansów itp. uderzyły w sytuacje finansową gminy Myszków
i doszło do przemieszczenia. Będąc w Katowicach pan burmistrz uzyskał informację, że
celowe jest jednak zainteresowanie się rynkiem w Mrzygłodzie. Jeśli tego nie zrobimy, to
instytucje pośredniczące we wdrażaniu projektów, często wydające ocenę beneficjentów, na
którą to maja wpływ potknięcia finansowe, mogłyby nam zagrozić takimi sankcjami, że
moglibyśmy zostać „zawieszeni”. Dana instytucja z danego projektu mogłaby nas wykluczyć,
a przy bardzo drastycznym scenariuszu, moglibyśmy się znaleźć na czarnej liście i już
w ogóle nie móc starać się o środki unijne.
Planujemy wykonać ul. Traugutta dlatego, że wydaliśmy już 140 000,00 zł na rewitalizację
rynku w Mrzygłodzie, a tej rewitalizacji nie można zrobić jeśli nie wprowadzi się kanału
spustowego, który będzie odprowadzał deszczówkę z rynku, poprzez naturalne pochylenie
terenu poprzez ul. Traugutta. W związku z powyższym należałoby wcześniej rozpocząć tą
inwestycje, ponieważ nierzetelnym byłoby pisanie do Urzędu Marszałkowskiego, że my
chcemy zrobić wszystko 2012 skoro nie rozpoczniemy ul. Traugutta i nie zrobimy tego
przepustu. Stąd ta propozycja i kwota 381 340,00 zł termin jest bardzo wyśrubowany musimy
wprowadzić wykonawcę na plac budowy z końcem 2011r., z wszelkimi uzgodnieniami mamy
obowiązek zmieścić się w tym roku. Jest to inwestycja związana z rewitalizacją rynku
w Mrzygłodzie. Jeśli to zadanie odrzucimy, to również musimy odrzucić rynek Mrzygłodzki.
A wówczas, jeśli np. za rok wystąpią Państwo o jakieś dofinansowanie, to ja nie mówię, że
Urząd Marszałkowski powie nie, ale „będziemy jak zawodnik na boisku z żółtą kartką”.
Burmistrz omówił inwestycje nieujęte w prowizorium budżetowym – a wprowadzane
autopoprawką:
-W związku z licznymi interwencjami mieszkańców ul. Ceramicznej, których notorycznie
zalewają wody w okresie roztopów przewidujemy zadanie inwestycyjne w kwocie 100 000,00
zł, mowa jest tutaj o odprowadzeniu wód deszczowych, czyli odwodnieniu ul. Ceramicznej.
Inwestycja o tyle potrzebna, że musimy mieć na względzie pewne priorytety, a mianowicie
w tym przypadku mienie mieszkańców gminy, które jeśli wykonamy to zadanie nie będzie
niszczone. Ta kwotę chcemy wydać w ciągu 2 lat,
- Gminie udało się uzyskać przedłużenie umowy na Orlika na Mijaczowie. Podkreślił, że jest
to program jednoroczny, czyli powinno się go w danym roku zacząć i skończyć. Urząd
Marszałkowski wyraził zgodę na przedłużenie, jeżeli do końca roku wydamy środki z dotacji.
- Wspomniał o przedłużeniu inwestycji przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791,
- Zaproponował budowę kolejnego Orlika 2012. Program Orlika niebawem się skończy,
określona ilość Orlików ma powstać w kraju do 2012r. Ta liczba niepokojąco rośnie, bo im
większa będzie ta liczba, to mniejsze szanse, że Myszków w ogóle dostanie Orlika. W 2011r.
ten program na pewno jeszcze będzie i jest on zdania, że może nie koniecznie taki Orlik
powinien powstać w każdej dzielnicy, ale na pewno, co najmniej jeszcze w jednym miejscu.
Została wykonana analiza miejsca gdzie mógłby powstać Burmistrz wskazał dzielnice Myszków - Mrzygłód i Myszków - Nową Wieś. Jednak po analizie przeprowadzonej przez
wydział IM wszystkich możliwych miejsc łącznie z ul. Jaworznicką na Pohulance, kierownik
Hagno wskazał Mrzygłód. Przeciwko Orlikowi na Nowej Wsi przemawiał wyższy koszt
odwodnienia i dłuższy termin prac. Duży zrzut wody z ul. Wapiennej i Słowackiego,
podwyższa znacząco koszt inwestycji. Ekspertyza wskazała na to, że nie zdążylibyśmy
wykonać tej inwestycji w ciągu roku. A to jest jeden z warunków. Natomiast najlepszym
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terenem biorąc pod uwagę priorytety, czyli termin wykonania jest Mrzygłód, jednak nie przy
szkole tylko na Placu Sportowym. Choć te boiska powinny być przy szkołach, łatwiej jest
wówczas o obsługę. Podjęte zostały już starania, żeby budowę tego boiska rozpocząć.
Została zgłoszona inwestycja, rozpoczęto rozmowy z ENION, wszystko po to by ją
uprawdopodobnić. Uprzedził, że tu również mogą nam grozić takie same konsekwencje jak
przy Orliku na Mijaczowie. Najlepszym terenem okazał się Plac Sportowy w Mrzygłodzie,
zadecydowała ekspertyza, która pokazuje, że w tym miejscu jest to najmniej kosztowne
i najbardziej prawdopodobne w obrębie jednego roku. Jeśli program będzie trwał jeszcze
w 2012r. to burmistrz chciałby od razu wnioskować o Orlika na Nowej Wsi,
- Udział Myszkowa w Programie „Bezpieczniej w Myszkowie” dofinansowanym z MSWiA
wprowadzającym zręby monitoringu w Myszkowie. W tym projekcie jest przewidziane
wyposażenie kierowców taksówek, autobusów w sprzęt umożliwiający drogą radiową kontakt
a przez to przekazywanie informacji o zagrożeniach. Ponadto rozmieszczenie kilku kamer w
miejscach najbardziej niebezpiecznych. Projekt jest dofinansowany w 80% - dokładamy
ok. 19 000,00 zł,
- Dodatkowa kwota 20 000,00 zł dla OSP Mrzygłód, którą udało się wygenerować po
zmianach. Ta jednostka jest teraz „w kolejce”. Strażacy między sobą ustalili kolejność,
wg której poszczególne jednostki mają wykonywaną karosację samochodu. Zamiast karosacji
na kwotę 45 000,00zł, przewidzianej w prowizorium budżetowym proponuje się zakupić lekki
samochód dokładając 60 000,00zł. Różnica 5 000,00 zł byłaby przeznaczona na drobne
wydatki,
Pan Włodzimierz Żak zaproponował, aby na płaszczyźnie Burmistrz - Rada Miasta został
zbudowany parytet inwestycji. Mamy bilans otwarcia, czyli inwestycje realizowane w 2011r.,
zaproponował, aby w latach kolejnych, w perspektywie 4-letniej były dokonywane takie
zmiany, które uwzględniałyby wszystkie dzielnice, tak by zostały zachowane „zdrowe
proporcje”,
-Kolejne zadanie zaproponowane w autopoprawkach jest nieodzowne jeśli chodzi
o funkcjonowanie Urzędu Miasta kwota w prowizorium 900 000,00zł jest to zalecenie,
pokontrolne, gdyż okazało się, że stan instalacji w Urzędzie Miasta przy zwiększeniu zadań
jakie realizujemy jest niezadawalający. Realizacja zadania e - Myszkovia, polegająca m.in. na
podłączeniu do sieci większej ilości sprzętu komputerowego powoduje notoryczne wybijanie
liczników. Powinniśmy wykonać tablice rozdzielczą linii zasilających wewnętrznych, jednak
rozkładamy to zadanie na 2 lata. Podobnie jest z inwestycją – budowa kładki na ul.
Kościuszki, ją również rozciągamy w czasie na dwa lata,
Zaplanowane zadania w prowizorium, a niezmienione poprawką zostają.
Burmistrz odniósł się do propozycji poprzedniej rady przeznaczenia środków na SP ZOZ
Myszków. Obiecana przez poprzednią radę kwota 750 000,00zł w tym budżecie wg
burmistrza jest niemożliwa do wykonania. Jednak skoro inne gminy będą przeznaczały środki
na szpital (gmina Poraj deklaruje 100 000,00zł), to Myszków w ramach współpracy ze
Starostwem powinien jakieś środki przeznaczyć. Jednak z tymi wskaźnikami, gdzie na
każdym polu brakuje środków jest to nie możliwe, więc przy rozliczeniu budżetu za 2010r.
można będzie wrócić do tego tematu. Poprosił o wsparcie i wykazanie postawy negocjacyjnej
z partnerem, jakim jest dla nas Starostwo. My dając na szpital, po bardzo atrakcyjnej cenie
moglibyśmy otrzymać internat na Będuszu, gdzie oczywiście nie zrobimy enklawy,
przeznaczymy je zarówno na mieszkania komunalne i socjalne.
Zaznaczył, że jeśli pojawią się wolne środki, to wówczas chciałby się spotkać z radnymi
i omówić ich przeznaczenie także w kontekście przekazania części na szpital.
Poza tym w tle zadań rozwojowych musimy też pamiętać o zgłoszonych przez radnych
problemach jak brak wodociągu na niektórych ulicach miasta, poza tym musimy pamiętać
o problemach mieszkaniowych. Problem mieszkaniowy jest problemem nierozwiązywalnym
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na dzień dzisiejszy. Prowizorium budżetowe również nie zakłada wydatków na ten cel,
a powinny być te potrzeby zaspokojone w pierwszej kolejności. Chciałby żeby na tym polu
coś drgnęło czy to w formie zakupu kontenerów, internatów po obniżonej cenie czy choćby
wyremontowania zasobów na ul. Kopernika. W obliczu sprzedaży mieszkań przez MSM
prywatnej osobie, może się tak zdarzyć, że kolejka oczekujących na mieszkania socjalne się
wydłuży.
Pani skarbnik poinformowała, że na projekcie budżetu już funkcjonujemy od 1 -go stycznia,
niemniej jednak w prowizorium nie można wprowadzić przesunięć, dlatego zostanie
zaproponowana również autopoprawka w wydatkach bieżących. Dotyczyć ona będzie
wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcji ratowniczej za IV kwartał 2010r.
i podpisania porozumienia pomiędzy gminą Myszków, a miastem Katowice w sprawie
pokrycia kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii muzułmańskiego związku
religijnego w Katowice w roku szkolnym 2010/2011.
Przewodnicząca komisji otworzyła dyskusję.
Radny Sławomir Zalega zgłosił uwagi do wydatków majątkowych i bieżących. Zapytał
o Jednostkę Realizującą Projekt – załącznik 2.2 poz. 57 JRP - 16,754 mln zł, kto to jest?
Zainteresowała go różnica wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, chodziło mu
mi o skalkulowanie opłat – teraz mamy 20 000,00 zł, a w roku 2010 było 510 000,00zł.
wpływu - skąd taka różnica.
Przy wydatkach budżetowych w dziale transport zapytał o zwiększenie wykonania usług
z zakresu transportu zbiorowego było - 1 650 000,00 zł, a w roku bieżącym planujemy
1 967 000,00zł, czy to wynika z kontraktu z SANiKO? Czy to jest w dalszym ciągu formuła
ryczałtowa, czy jakaś mieszana wykonanie plus roboty dodatkowe?
Stwierdził, że kwota przeznaczona na utrzymanie zieleni 91 000,00zł jest dość wysoka
w porównaniu z ubiegłoroczną 18 000,00zł.
Mamy nowe zadanie PONE – 300 000,00zł. i 90 000,00ł czy to jest pożyczka?
Administracja publiczna kwota na wynagrodzenia wzrost w porównaniu do roku ubiegłego,
aż o 11% wyższą – 704 000,00zł chciałby otworzyć dyskusję na ten temat, co z zapowiadaną
racjonalizacją zatrudnienia.
Radny Sławomir Zalega motywował swoje pytania chęcią „znalezienia” środków, które
będzie można przeznaczyć na zadanie inwestycyjne związane z realizacją ul. Kolejowej. Jego
zdaniem kolejne inwestycje nabierają priorytetów z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, a ta
ulica odchodzi w niepamięć. W związku z objazdem jest ona rozjeżdżona, przestaje istnieć.
Proponował i postulował jednocześnie o znalezienie środków na realizację tej inwestycji
w latach 2011/2012. Jeśli nie w całości to przynajmniej w dwóch etapach. W pierwszym
kanalizacja a w drugim chodniki i nawierzchnia. Złożył wniosek, aby wprowadzić do
załącznika zadań inwestycyjnych na lata 2011-2012 budowę ul. Kolejowej. Zaproponował,
aby środki na zabezpieczenie tej inwestycji przynajmniej w pierwszym etapie pochodziły
z oszczędności związanych ze zmniejszonymi wynagrodzeniami w administracji w roku
2011.
Burmistrz odpowiedział, że według wstępnych wyliczeń, redukując koszty związane
z wynagrodzeniami spowoduje, że Urząd będzie miał środki na funkcjonowanie, bo w chwili
obecnej ich nie ma. Jednak zgodził się z radnym Zalegą, że jeśli do czerwca będzie trwał
objazd, to ta droga zostanie całkowicie rozjeżdżona, wówczas orędowników jej naprawy
będzie znacznie, znacznie więcej. Natomiast będziemy wówczas po przetargach i być może

5

osiągniemy jakieś oszczędności, które będzie można przeznaczyć na ul. Kolejową. Podkreślił,
iż zawsze wyznaje zasadę, iż remont czy naprawa drogi jest tańsza niż wypłata odszkodowań.
Radny Sławomir Zalega wycofał swój wniosek.
Radny Marian Tylkowski w związku z objazdem przez ul. Kolejową zaproponował
postawienie na ul. 1 Maja przy zjeździe na ul. Mrzygłodzką znaku ograniczenia ruchu za
wyjątkiem lokalnego albo ograniczenia tonażu (do 3,5 t) zamiast stojącego tam zakazu ruchu.
W obecnej sytuacji odcinek drogi od Jaworznickiej do znaku zakazu jest traktowany jak droga
jednokierunkowa. W przypadku zastosowania jego rozwiązania samochody osobowe
mogłoby jeździć tym odcinkiem drogi na drogę Jaworznicką, na osiedle za szkołą
podstawową, natomiast ten znak to uniemożliwia.
Pani Teresa Bielak odpowiadając radnemu Zaledze poinformowała, że zadania bieżące jak
i inwestycyjne, które są finansowane ze środków zewnętrznych, unijnych są dokładnie
przedstawione w załączniku nr 10. Z chwilą rozpoczęcia projektu przez burmistrza ubiegłej
kadencji została powołana jednostka realizująca ten projekt, której kierownikiem jest pan
Mirosław Cybul, jako koordynator tego projektu jest powołany kierownik Hagno
Różnica w skalkulowaniu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynika
z rzeczywistego wpływu za rok 2010, taka była kwota w III kwartale. Zawsze można to
zwiększyć, jeśli będą dodatkowe wpływy, natomiast, jeśli na początku zawyżymy dochody
a później zaciągniemy zobowiązania a wpływów nie będzie, wówczas trzeba będzie pokryć
wydatki z dochodów z innych tytułów.
Jeśli chodzi o transport, jest podpisana umowa na okres trzech lat i taką kwotę trzeba było
przyjąć, ponieważ już jest zobowiązanie finansowe. Pojawiła się Wieloletnia Prognoza
Finansowa, to jest drugi budżet tylko zadaniowy. W nim zawarte są wszystkie umowy
wieloletnie - zarówno w wydatkach bieżących jak i inwestycyjnych. Tam umowa z SANiKO
na przewozy pasażerskie jest wskazana na okres 3 lat. Spółka jest rozliczana przy
zastosowaniu ryczałtu, oprócz sprzątania pozimowego, które będzie rozliczane za pomocą
innych środków.
Jeszcze w 2010r. w pierwszym kwartale funkcjonował GFOŚ i tam w ramach tych środków
było bardzo dużo pieniążków przeznaczonych na utrzymanie zieleni w mieście. Poprzez to
w samym budżecie była kwota 18 000,00 zł. Kwota 91 000,00 zł nie jest duża, jej zdaniem
nawet ograniczona.
PONE - 300 000,00zł to jest pożyczka, natomiast 90 000,00 zł kwota przeznaczona na
wynagrodzenie operatora. Ta pożyczka jest umarzalna w wysokości 50%, oprocentowana 3%
w stosunku rocznym.
Pan burmistrz ponadto poinformował radnych, iż wpłynęło do Urzędu kilka audytów, które
grożą gminie sankcjami finansowymi. Walczy, żeby zmniejszyć wymiar kary. Przy
korzystaniu z unijnych środków na skutek zastosowania procedur (np. kontrole, audyty) może
się okazać, że pierwotnie obiecany poziom dofinansowania może zostać obcięty. Taka
sytuacja ma miejsce właśnie na ul. Jedwabnej (projekt, do którego obsługi została powołana
JRP), podważone są kwestie dotyczące przetargu, wyboru wykonawcy, może się okazać, że
z dotacji, którą mielibyśmy za kilka lat uzyskać nic nie będzie a może się okazać, że
będziemy jeszcze musieli dołożyć ze środków własnych ok. 1mln. Powiedział, że będzie się
starał zrobić wszystko, aby zmniejszyć ten ciężar dolegliwości, który pojawił się po
dokonaniu wstępnego audytu, jednak chciałby mieć więcej argumentów.
W ewidencji zatrudnionych jest 156 osób w ostatnim okresie 1,5 roku przez zaprzysiężeniem
na obecną kadencję przybyła znacząca ilość osób zatrudnionych. Przerosty kadrowe
6

w Urzędzie są. W styczniu do połowy lutego wygaśnie 11-13 umów, nie zostaną przedłużone.
Kolejne dwie umowy wygasają w połowie kwietnia. Planowana jest reorganizacja urzędu
i z przyczyn ekonomicznych redukcja etatów. Dołoży wszelkich starań by zredukować kwoty
przeznaczone na wynagrodzenia, tak by starczyło na funkcjonowanie urzędu.
Radny Wacław Gabryś zapytał, co determinuje wybór ulic przy realizacji projektów za środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających
zwrotowi. Czy to są też te ulice objęte planem inwestycyjnym czy remontowym?
Pan burmistrz odpowiedział, że został zgłoszony program przebudowy kanalizacji, „68%
mieszkańców Myszkowa jest „podpięta” pod kanalizację – reszta nie. Program zakłada
zwiększenie tego procentu. I etap zakładał kanalizację na ulicach Mrzygłodzkiej, Krótkiej,
Jedwabnej, Różanej, Odlewniczej. Natomiast II etap dotyczy ulic Korczaka, Lotniczej,
powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowej, Dywizjonu 303. To są środki, które na
tym etapie w tym programie są przewidziane, to wynika z projektów złożonych do instytucji
przydzielającej środki, z wszelkiej dokumentacji. Z tego to wynika, że to są te ulice, a nie
inne. Co nie oznacza, że za jakiś czas nie uruchomimy jakiegoś innego zadania, dotyczącego
innych ulic. Ten program dotyczy tych konkretnych ulic. Trzeba było wykazać tyle ulic,
ponieważ miała też znaczenie wartość inwestycji.
Radny Sławomir Zalega chciał się dowiedzieć, czy gmina sprzedaje część wyposażenia
ZWiK? I co z resztą majątku oczyszczalni? Zaproponował, żeby zastanowić się nad dalszym
losem ZWiK, dla niego jest to śmieszne, żeby ten podmiot w dalszym ciągu funkcjonował na
zasadach spółki prawa handlowego. Oni nie pozyskują rynku, inwestycje prowadzą w małym
zakresie, przejmują kanalizację, którą robi miasto.
Pani Teresa Bielak odpowiedziała, że pod koniec 2009r była podpisana umowa na sprzedaż
środków trwałych laboratorium, jego wyposażenia. Płatność została rozłożona na raty, ZWiK
płaci 10 000,00zł co miesiąc – kwota 120 000,00zł, która znajduje się w budżecie to jest
właśnie nasza oczyszczalnia ścieków i wyposażenie laboratorium. W żaden inny sposób nie
można przekazać tego majątku ZWiK. Informowała poprzednią Radę, że nie możemy tego
przekazać aportem, ponieważ to są nakłady, nie jest to nasz środek trwały. Myśmy ponieśli
nakłady w obcym środku trwałym. W związku z tym możemy to owszem wprowadzić
aportem, ale w formie wierzytelności. Pewne procedury powinny być zachowane.
Burmistrz zaznaczył, że dobrze by było, gdyby składniki oczyszczalni były na majątku
wodociągów, ponieważ każdy środek trwały zużywa się i niszczy, a później trzeba mieć
pieniądze na jego remont. Te pieniądze na remont odtwarza się w postaci amortyzacji. Jednak
nie należy zapominać, że wniesienie majątku do ZWiK automatycznie podniesie cenę wody
i ścieków. Będzie to trzeba zrobić etapami.
Radny Andrzej Ciesielski zapytał czy byłaby możliwa kalkulacja finansowa - porównanie
sytuacji wodociągów w przypadku pozostawienia ZWiK w obecnym kształcie i powrotu do
czasu, kiedy spółka była zakładem budżetowym. By mógł zająć stanowisko potrzebna jest mu
ta wiedza. Jeśli w związku z tymi perturbacjami niezależnymi od społeczeństwa istnieje
groźba podwyżki wody, chciałby wiedzieć jak to społeczeństwu wytłumaczyć.
Radny Sławomir Zalega stwierdził, że komisja finansowo budżetowa powinna się zająć tym
tematem. Poprzednia rada borykała się z tym problemem przez całą kadencję i nie
wypracowała wspólnego stanowiska. Powinniśmy w ramach komisji wypracować jakiś
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racjonalny sposób na przekazanie tego majątku, bo w pewnym sensie jest to niegospodarność,
ten majątek się zużywa. Sytuacja wodociągów jest zagmatwana, niejasna i trzebaby ją
przeciąć, bo ktoś nam, jako radnym może kiedyś zarzucić niegospodarność.
Przewodnicząca komisji zamknęła dyskusję i poprosiła radnych o zaopiniowanie projektu
budżetu łącznie z poprawkami.
W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych, przy 6 głosach za, projekt budżetu wraz z poprawkami
burmistrza został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
Komisja Finansów i Budżetu skierowała do burmistrza miasta następującą opinię:
Po omówieniu na posiedzeniu Komisji Finansów i Budżetu w dniu 14 stycznia 2011r.
projektu budżetu na 2011rok, zapoznaniu się z opiniami do projektu budżetu wszystkich
stałych komisji Rady Miasta, wysłuchaniu autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza
Miasta Myszkowa, Komisja Finansów i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na
2011r. wraz z autopoprawkami Burmistrza.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Myszków na lata 2011-2023.
Pani Teresa Bielak poinformowała radnych, że konieczność podjęcia takiej uchwały wynika
z ustawy o finansach publicznych. Jest to inaczej budżet zadaniowy gminy i wskazanie
sytuacji finansowej gminy na przestrzeni kilku lub kilkunastu lat do danego momentu do
czasu, kiedy następuje spłata ostatniego zadłużenia. Projekt uchwały zawiera takie parametry
budżetu jak dochody wydatki, wynik finansowy, ogólne dane wynikające z budżetu, wykaz
wieloletnich zadań inwestycyjnych, przedsięwzięć, czyli umowy w ramach wydatków
bieżących, które przechodzą na lata następne, oraz te, które są związane z zapewnieniem
ciągłości działań urzędu. Limity wskazane w uchwale nie mogą być przez Burmistrza
przekroczone one mogą być zrealizowane w mniejszych kwotach jednak, jeśli się zdarzy taka
sytuacja, że na jakimś zadaniu w ciągu roku limit zostanie zwiększony, wówczas będzie
trzeba tą wieloletnia prognozę zmieniać, tak jak będą podejmowane zmiany w uchwale
budżetowej.
Przewodnicząca komisji poprosiła o zaopiniowanie projektu uchwały.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 5 radnych przy 5 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
2/Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych został przygotowany projekt
uchwały z uwagi na zmianę nazewnictwa w załącznikach do uchwały Nr XXXVII/316/05
Rady Miasta w Myszkowie z dnia 01.12.2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. Powyższa zmiana oznacza zastąpienie wyrazu
„zajętych” na „związanych” we wzorach formularzy dotyczących działalności w zakresie
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świadczeń zdrowotnych, które będą objęte preferencyjną stawką przez podmioty udzielające
tych świadczeń z całej powierzchni lokalu.
Przewodnicząca komisji poprosiła o zaopiniowanie projektu uchwały.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu wzięło udział 6 radnych przy 6 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Do punktu 5
Sprawy różne.
Radny Andrzej Giewon zgłosił, iż przyszli do niego mieszkańcy z ul. Zielonej, którzy prosili
o założenie 2 lamp.
Z podobnym wnioskiem wystąpił radny Eligiusz Uchnast – kwestia wybudowania oświetlenia
na ul. Małej Szpitalnej.
Radna Kozak poprosiła o położenie progu zwalniającego przed szkołą nr 1.
Burmistrz zobowiązał się zorientować, jaki jest stan prawny i czy w ogóle można będzie
instalować na w/w ulicach oświetlenie, kwestia wybudowania słupa to już jest inwestycja.
W przypadku umieszczenie „szykan” na drogach również należy poznać obowiązujące w tej
materii uregulowania. Są procedury, których nie można ominąć.
Innych spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodnicząca komisji

Małgorzata Trepka- Psyk

Mirosława Picheta
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