PROTOKÓŁ Nr 8/11
z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu
z dnia 17 sierpnia 2011r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 10 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
4. Pani Wioletta Dworaczyk – Kierownik wydziału OK.
5. Pan Edmund Konieczniak – Prezes spółki MTBS.
6. Pan Ryszard Woszczyk – Prezes ZWiK Sp. z o.o.
7. Pani Aneta Starus – Księgowa ZWiK Sp. z o.o.
8. Pan Sławomir Janas – Prezes SANiKO Sp. z o.o.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Analiza wyniku finansowego za I półrocze 2011r. spółek MTBS, SANiKO, ZWiK.
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 jego przyjęcie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 10
radnych. Przy 10 głosach za, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 10 głosach za, protokół został przyjęty –jednogłośnie.
Do punktu 3.
Analiza wyniku finansowego za I półrocze 2011r. spółek MTBS, SANiKO, ZWiK.
Pan Edmund Konieczniak omówił analizę finansową, wynik finansowy, rachunek zysków
i strat – materiały stanowią załącznik do protokołu.
Zaznaczył, że na poszczególnych rodzajach działalności za okres półrocza jest zanotowana
niewielka poprawa, aczkolwiek rok zamknięty był stratą 17 000,00 zł. Na przestrzeni
ubiegłego i bieżącego roku spółka borykała się z kłopotami płatniczymi związanymi przede
wszystkim z ciepłem a wynikało to z faktu, że wielkość zaliczki na ciepło była znacznie
zaniżona. Do bloków na ulicy Spółdzielczej ciepło dostarczała Papiernia, aktualnie Fortum,
której stawka w stosunku do Papierni jest prawie 100% wyższa. (2,30 za m² do ponad 4,00 zł)
Pan prezes poinformował radnych, że rozmawiał z przyszłym nabywcą ciepłowni Fortum,
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firma Lipman z Dąbrowy Górniczej, która na przełomie września października dokona
zakupu ciepłowni myszkowskich.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał czy prace przy budowie galerii Oczko przebiegają zgodnie
z planem i czy termin oddania galerii nie jest zagrożony?
Pan Edmund Konieczniak poinformował radnych, że prace przebiegają zgodnie
z harmonogramem, aczkolwiek nie bez przeszkód. Nadal trwa spór pomiędzy
Państwem Kitala - firma SERIX a Firmą Oczko. Opisał przyczynę sporu. We wrześniu
przewiduje przykrycie pierwszej części hali i oddanie jej handlowcom do przygotowania pod
ich asortyment. Druga część przyległa do Banku ING ma być oddana w grudniu. Temat tej
inwestycji do końca roku powinien być zamknięty.
Radny Sławomir Zalega zapytał jak szacowane jest zamkniecie roku w związku
z zakończeniem wpływów do końca sierpnia z hali targowej.
Pan Edmund Konieczniak odpowiedział, że przeprowadzenie się handlowców do nowej hali
spowoduje, że spółka nie będzie ponosiła kosztów na starej hali, będzie to dla niej
korzystniejsza sytuacja, korzystny element. Zgodnie z przebiegiem inwestycji obiekty
z przodu zostaną wyburzone - miasto będzie miało mniejsze wpływy z tytułu podatku.
Rozmowy z Bankiem krakowskim, który w centrum terenu objętym inwestycją posiadał
budynek o łącznej powierzchni 207m² zakończyły się porozumieniem, choć w pierwszej
wycenie bank zażądał nierealnej kwoty 800 000,00 zł ostatecznie zgodził się na zamianę
działek, otrzyma działkę sąsiadującą z BGŻ.
Pan Zenon Adam Kudryś zapytał, dlaczego na jednym z posiedzeń komisji pan Burmistrz
powiedział, iż nie podpisałby takiej umowy z Oczko?
Pan Burmistrz podtrzymał swoją wypowiedź, ponieważ jego zdaniem umowa jest arcytrudna
i niekorzystna dla gminy. Biorąc pod uwagę realizację, nie wchodzimy jak dotychczas w
scenariusz negatywny, a przeciwnie ma miejsce pozytywny. Galeria przez 30 lat może
prowadzić działalność w oparciu o dzierżawę na terenie spółki i nic się nie powinno stać.
Jednak należy zachować daleko idącą ostrożność.
Przewodnicząca komisji zamknęła dyskusje, poprosiła o przedstawienie sprawozdania prezesa
SANiKO Sp. z o.o.
Prezes Sławomir Janas powiedział, że zgodnie z tym, o czym informował na poprzednich
komisjach sytuacja w spółce jest bardzo zła. W najbliższym czasie nie stanie się nic
pozytywnego ujemny wynik finansowy będzie się pogłębiał w bieżącym roku, na koniec roku
będzie blisko 500 000,00 zł, bądź też zostanie przekroczony. W sprawozdaniu widać wyraźny
spadek przychodów w porównaniu do pierwszego półrocza 2010r. Na takim wyniku zaważyła
przede wszystkim „akcja zima” gdzie w roku 2010 wpłynęło do spółki z tego tytułu
590 000,00 zł, natomiast w roku bieżącym było to tylko 231 000,00zł. Pan prezes zwrócił
uwagę Państwa radnych na to, iż ponieważ jest tak potężna strata na działalności za I półrocze
nie można się dziwić, że wszystkie wskaźniki płynności i rentowności są również bardzo,
bardzo złe.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy wykazany wyraźny wzrost wynagrodzeń za pierwsze
półrocze to skutek wyłącznie sygnalizowanych już odpraw dla byłego zarządu i prezesa czy
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też jeszcze inne składniki miały na to wpływ? Kiedy będzie przygotowana dokumentacja do
przetargu.
Pan prezes Sławomir Janas odpowiedział, że w tym wzroście mieści się podwójna 5 miesięczna pensja dla zarządu, pozostała kwota nie wiąże się absolutnie z żadnymi
podwyżkami a z nagrodami jubileuszowymi, które zostały wypłacone w tym roku. W roku
bieżącym nie było żadnych podwyżek, natomiast w ubiegłym owszem można powiedzieć, że
takie zjawisko miało miejsce.
Na pytanie, kiedy będzie przygotowana dokumentacja do przetargu pan Burmistrz
odpowiedział, że na sesję RM przygotowany jest projekt uchwały w sprawie opłat za
zatrzymywanie się na przystankach autobusowych - jest to wymóg nowej ustawy. Aby
przygotować przetarg należy wcześniej przygotować wszystkie etapy, od których ustawa
uzależnia ogłoszenie przetargu. Dokumentacja jest przygotowywana będzie gotowa
w okolicach października.
Radna Iwona Skotniczna zadała pytanie w kwestii segregacji odpadów zgodnie
z oznaczeniami na workach oraz niekompletnych zestawów do segregacji dostarczanych
przez SANiKO
Pan Sławomir Janas zapewnił radną a zarazem wszystkich mieszkańców, że SANiKO
prowadzi selektywną zbiórkę w każdej ilości i w każdym uporządkowanym systemie, jaki jest
możliwy. Jeśli zdarzy się tak, że ktoś nie dostanie wszystkich worków, bo zdarza się, że
w pakiecie czasem któregoś brakuje, prosiłby dołączyć własny worek na śmieci i zapakować
w niego makulaturę czy szkło itp. Wszystko zostanie zabrane. Wszystkie worki zostaną
zabrane, napisy nie mają żadnego znaczenia, ważne by była zachowana segregacja.
Radny Adam Zaczkowski poprosił o przestawienie ewentualnych zmian w strukturze
zatrudnienia od ubiegłego roku.
Pan Sławomir Janas objął firmę, w której było 83 i½ etatu, na dzień dzisiejszy jest 80 etatów.
Spodziewa się, że nowa umowa gminy ze „starym nowym” wykonawcą będzie obowiązywała
od 1 listopada i będzie to zgodne z procedurą wypowiedzenia umowy.
Prezes spółki zwrócił się do radnych z prośbą o przesunięcie terminu odpowiedzi na wniosek
z czerwca 2011r. Prośbę uzasadnił tym, iż spółka jest w okresie przed przetargowym i on nie
będzie mógł w materiale zawrzeć informacji o rzeczach, o których mógłby informować gdyby
to było po przetargu. Poprosił o zrozumienie i zastrzegł, że jeśli radni nie wypracują
wspólnego wniosku, co do przesunięcia terminu przekazania materiału to w kwestii segmentu
– komunikacja miejska będą mieli spory niedosyt.
Przewodnicząca komisji zapytała radnych czy akceptują prośbę prezesa, czy termin zostanie
przesunięty do czasu rozstrzygnięcia przetargu czy też są innego zdania?
Radny Eugeniusz Bugaj był zdania, że komisja powinna się trzymać terminów, ponieważ
radnych interesowała koncepcja zarządzania spółką miejską i koncepcja wyprowadzenia jej
długów. Spółka nie samym transportem stoi, ma jeszcze inne działy.
Radny Sławomir Zalega wyraził zdanie, że od początku zastanawiał się czy ten termin
31 sierpnia - jest realny i potrzebny. Natomiast starał się od początku naświetlić problemy
dotyczące strategii przedsiębiorstwa. Spółka stoi przed trudnymi wyzwaniami jak np. cały
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segment gospodarki odpadami. Jest inne zasadnicze pytanie czy wchodzimy w gospodarkę
odpadami czy zostawiamy to jak jest – spółka będzie musiała sprostać szalonej konkurencji w
myśl nowych przepisów o gospodarce odpadami. Czy my, jako gmina przygotowujemy się do
tego, mamy jakąś strategię, perspektywę? Jego zdaniem sytuacja nagli. Należy usiąść,
globalnie się zastanowić, począwszy od sporządzenia dokładnego bilansu śmieci, bo nie
wiemy, jakie śmieci powstają w Myszkowie, jest problem dzikich wysypisk.
W związku z obciążeniem gminy od 01.01.2012r. nowym zadaniem własnym rola spółki
również ulegnie przekształceniu. Prezes Janas wyraził zdanie, że nie daje ani 1 % szans, by
gmina Myszków nie zdążyła przygotować się w przyszłym roku, sądzi, że powinno się to
zdarzyć w pierwszym półroczu - jest tylko kwestia, w jakim wariancie.
Pan Burmistrz zapewnił radnego, że gmina na pewno przygotuje się do tego zadania,
najtrudniejsze będzie wyliczenie czy też ustalenie jak opłata za śmieci będzie naliczana. Co
do przyszłego roku jest zbyt wiele niewiadomych, miasto na pewno się przygotuje, ale spółka
też musi się przygotować, zdecydowanie chce by o gospodarce nieczystościami stałymi
decydowała gmina, nie wojewoda.
Radny Adam Zaczkowski wrócił do kwestii wizji, biznesplanu, programu. Jego zdaniem
komunikacja w tym programie nie ma najmniejszego znaczenia, jeśli nawet spółka wygra
przetarg to i tak będzie oscylować na krawędzi opłacalności i rentowności, bądź też znów
wzrosną ceny paliw i będzie dołować. Nie jest to na pewno dziedzina działalności spółki,
która da możliwość rozwoju spółce, jej ratowanie w globalnym zakresie. Jego zdaniem
podstawowa działalność, która umożliwi spółce odbicie się od dna to wywóz nieczystości.
I w tej kwestii radni powinni poznać strategiczne plany, ponieważ to też nie jest do końca
wyliczone. Jakie działania miałaby podjąć spółka, jakie działania miasto żeby móc rozwijać tą
sferę działalności i przed wejściem w życie przepisów ustawy przygotować się do
funkcjonowania na „rynku śmieciowym”.
Pan prezes nie zgodził się z założeniem radnego Zaczkowskiego, że w spółce transport
oscyluje w okolicach zera, tak, jeśli jest to zakład budżetowy, natomiast, jeśli jest to spółka
prawa handlowego to marża operacyjna powinna być na takim poziomie, by pozwoliła
odtwarzać tabor. Prezes zgodził się, że może skonstruować tak materiał by pokazać całość
funkcjonowania spółki wycinając segment komunikacji miejskiej, jednak będzie to trudne, to
są poważne pieniądze.
Radny Andrzej Giewon poinformował, że pasażerowie skarżą się na stan autobusów, on
jeździ codziennie komunikacja miejską i wie, że co najmniej dwa autobusy są do wymiany i
na to trzeba znaleźć pieniądze.
Zdaniem radnego Sławomira Zalegi nie ma sensu rozszerzać wizji spółki o gospodarkę
odpadami a wykluczać komunikację. Proponował poczekać do listopada na spójny materiał.
Zasady gospodarowania odpadami spółka powinna wypracować wspólnie z gminą. Radni
powinni wyrazić swoją opinię jak widzą ten problem i czy powinien on się zawierać w
dokumencie, który prezes spółki ma przedstawić radzie. Apelował, aby zrobić to raz a dobrze,
temat odłożyć i zrobić to kompleksowo, z rozmysłem, jakimś dalekowzrocznym spojrzeniem.
Radny Adam Zaczkowski był zdania, że punktem wyjścia do dyskusji powinien być materiał
przygotowany przez spółki. Trzeba mieć nad czym dyskutować. Wniosek był przegłosowany
tylko przy jednym głosie wstrzymującym.
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Radny Dariusz Muszczak był przeciwny przesunięciu terminu realizacji wniosku.
Radny Eugeniusz Bugaj stwierdził, że mając na uwadze całokształt działalności spółki jak
również jej kondycję finansową, pan prezes opowiadał różne ciekawe rzeczy, ale nigdy radni
nie usłyszeli prawdziwej, konkretnej wersji koncepcji funkcjonowania tej spółki. Inicjatywa
kolegów radnych zmierzała m.in. ku temu żeby rada poznała, co z tą spółka będzie się dalej
działo. Zostało przekazane „na ratunek” 500 000,00 zł, za chwilę radni udzielą kolejnego
wsparcia a tak naprawdę nie wiedzą jak te pieniądze zostały spożytkowane. Czy na zapłatę
wierzytelności i długów czy też na koncepcje rozwoju. Spółka to nie tylko komunikacja, ale
i inne działy, które powinny przynosić zysk. On i pozostali radni chce wiedzieć jak ta spółka
będzie funkcjonować i stąd był ten wniosek.
Pan prezes powiedział, że materiał jest w większości gotowy, zaznaczył, że dostarczając go
będzie miał niedosyt, bo będzie wiedział, że jest niekompletny, nierzetelny, nie taki jakby
chciał, bo nie będzie mógł pokazać „całości spółki”. Pieniądze przekazane za pośrednictwem
radnych spółce zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Było oczywiste, że nie
poprawią wyniku finansowego spółki i pójdą jedynie na utrzymanie płynności finansowej, na
nic innego.
Przewodnicząca komisji Mirosława Picheta przychyliła się do stanowiska radnego Sławomira
Zalegi. Jej zdaniem również bardziej aktualny materiał byłby już po przetargu. Jeśli spółka go
nie wygra, to zajdą w niej zasadnicze zmiany. Poddała pod głosowanie wniosek
o przesunięcie terminu do 12 listopada do złożenia przez prezesa spółki planów jej rozwoju.
Odbyło się głosowanie
W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych, przy 2 głosach za, 5 przeciwnych i 3 wstrzymujących
się wniosek nie uzyskał większości.
Przewodnicząca komisji przywitała księgową ZWiK oraz pan prezesa, który omówił wynik
finansowy za I półrocze 2011r. (informacja stanowi załącznik do protokołu).
Radny Sławomir Zalega zapytał o wykorzystanie rezerw, czy wszystkie świadczenia zostały
wypłacone, czy wodociągi maja jeszcze szansę na odzyskanie należności z MFNE? Czy
w temacie stacji zlewczej wydarzyło się coś nowego?
Pani Aneta Starus tłumaczyła, na czym polega przeliczanie urlopów na gotówkę i obowiązek
utworzenia z tego tytułu rezerwy.
Pan prezes odpowiedział, że komornik z majątku wycenionego na 3mln zł sprzedał majątek
o wartości 300 000,00zł. Procedura ma być ponowiona od lipca/sierpnia. Spółka jest w III
grupie wierzycieli. A w dalszym ciągu zaspakajani są wierzyciele z I grupy. ZWiK planuje
stację zwleczą na terenie PKS-u, jednak PKS też musiałby podjąć pewne kroki, ponieważ
w granicy 30 metrów jest niezamieszkany budynek. Jego lokalizacja koliduje z przepisami,
ponadto należałoby wybudować kanał sanitarny od osiedla kwiatowego do PKS. Na dzień
dzisiejszy jest zlecona dokumentacja tego kanału. Na ten odcinek zostaną na 2012 rok
przygotowane taryfy i ma nadzieje, że w tym okresie sprawy związane z nieruchomościami
PKS postara się uregulować. Prezes PKS jest żywotnie zainteresowany lokalizacją stacji
zlewczej na „swoim” terenie. Drugi pomysł to zlewnia przy przepompowni na Światowicie,
tam parę lat temu zlewnia funkcjonowała, to ujęcie wymaga pilnie prac remontowych. Jest na
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etapie przygotowania SIWZ do ogłoszenia przetargu na dokumentację na przepompownię.
W tej dokumentacji weźmie pod uwagę lokalizację zlewni.
Pani Aneta Starus powiedziała, że szanse na odzyskanie będą, jeśli pojawi się kupiec
z gotówką i pomysłem na nieruchomości MFNE.
Pan Zenon Adam Kudryś zapytał Prezesa ZWiK, jakie straty wody szacuje w wyniku awarii,
kiedy woda cieknie w sposób niekontrolowany?
Pan Woszczyk odpowiedział, że do 10% maksymalnie.
W związku z pożarem, który miał miejsce w dzielnicy Światowit pan Adam Zaczkowski
poprosił prezesa o skomentowanie informacji na temat nie działających hydrantów.
Pan Ryszard Woszczyk poinformował, że w tym temacie nie miał żadnego zgłoszenia od
Straży Pożarnej. Na terenie miasta jest bardzo dużo hydrantów. ZWiK w porozumieniu ze
Strażą Pożarną ma wybranych ok. 60 można powiedzieć strategicznych, których przegląd jest
dokonywany rok rocznie we wrześniu. One powinny działać. Jest cała masa hydrantów,
których ewidencji się nie prowadzi, nie ma takiego obowiązku. Wprowadzając system Gis
map elektronicznych miasta Myszkowa, wszystko szczegółowo będziemy nanosić.
Przewodnicząca komisji zamknęła dyskusję. Podziękowała gościom. Przeszła do kolejnego
punktu posiedzenia.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Myszków na lata 2011-2023.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 8 radnych, przy 8 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
2/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 8 radnych, przy 8 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
3/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji
na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu prac związanych z usuwaniem
wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób
fizycznych ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach współpracy z NFOŚiGW.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 8 radnych, przy 8 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
4/Zaopiniowanie
projektu
uchwały
w
sprawie
określenia
przystanków
komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina
Myszków.
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Radny Sławomir Zalega stwierdził, że SANiKO dotychczas ponosiło nakłady na przystanki
jak np. zakup wiat, kosze i czy w związku z powyższym jest przygotowana formuła
rozliczeniowa czy też SANiKO ma to wszystko pozbierać?
Pani Teresa Bielak odpowiedziała, że nie wie, jaki jest podział majątku, ale rozliczenie
zapewne przygotuje i przeprowadzi wydział merytoryczny.
Pani Wioletta Dworaczyk powiedziała, że rozliczenie będzie przygotowane, w tej chwili są
prowadzone rozmowy z prezesem, który ma przedłożyć gminie propozycje sprzedaży wiat.
Brane są również pod uwagę inne ewentualności, rozmawiamy z prawnikami, temat jest
jeszcze na etapie omawiania, rozstrzygnięć.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 8 radnych, przy 8 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
5/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków
własności nieruchomości położonych w Myszkowie obręb Myszków.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 8 radnych, przy 8 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
6/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Myszków aportu
do spółki.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 8 radnych, przy 8 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
7/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 8 radnych, przy 8 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
8/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 8 radnych, przy 8 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
9/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej Nowa Wieś.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 9 radnych, przy 9 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
10/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Myszków obwodu
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 9 radnych, przy 9 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
11/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które
pozostawia się bez dalszego biegu (p. Nowak).
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 9 radnych, przy 9 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
12/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które
pozostawia się bez dalszego biegu (p. Musialik).
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 9 radnych, przy 9 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
13/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta
wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 9 radnych, przy 9 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak poprosił radnych, aby zaopiniowali jeszcze dwa projekty
uchwał intencyjnych, które będą wprowadzone na sesji do porządku posiedzenia. Jedna
dotyczy programu 6.2 Kapitału ludzkiego prowadzonego wspólnie z PUP. Uchwała taka
została już podjęta przez Radę Powiatu, my jako druga strona powinniśmy ją podjąć. Drugi
projekt dotyczy przystąpienia do Orlika na Nowej Wsi, czyli temat, o którym Burmistrz już
wielokrotnie wspominał.
14/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu
realizowanego w ramach Priorytetu VI POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 9 radnych, przy 9 głosach za- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
15/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zadania pn. „Budowa
zespołu boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Myszkowie przy ulicy
Wapiennej” w ramach programu pn. „Moje Boisko-Orlik 2012”.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 9 radnych przy 9 głosach za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji przypomniała, że radni otrzymali wykaz dróg o nawierzchni
gruntowej przeznaczonych do remontu czy w tym zakresie radni mają uwagi, pytania?
Radni nie zgłosili pytań, uwag.
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Pan Zenon Adam Kudryś ponownie zgłosił temat cegły klinkierowej pozostałej po rozbiórce
ul. 1-go Maja.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodnicząca komisji

Małgorzata Trepka- Psyk

Mirosława Picheta
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