PROTOKÓŁ Nr 21/12
z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu
z dnia 24 października 2012r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 10 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pan Sławomir Pabiasz– Komendant Straży Miejskiej.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat realizacji inwestycji i remontów w 2012r. oraz analiza poniesionych
kosztów.
4. 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.
Radny Dariusz Muszczak zgłosił uwagę do porządku obrad. W imieniu Klubu Radnych
Lewicy zaproponował dodatkowy temat w sprawach różnych - dyskusję nt. parkingów przy
ul. Skłodowskiej w kontekście wniosków do przyszłorocznego budżetu.
Radny Eligiusz Uchnast skontrował uwagę, twierdząc, że wnioski do budżetu były składane
na Komisję Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że budżet jest sprawą otwartą, dopóki nie zostanie
uchwalony. Od woli radnych zależy czy taki wniosek zostanie przyjęty i rozpatrzony.
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.
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Protokół z ostatniego posiedzenia przy 10 głosach za,
przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 3.
Informacja na temat realizacji inwestycji i remontów w 2012r. oraz analiza
poniesionych kosztów.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta stwierdziła, że radni otrzymali obszerne
materiały. Zapytała radnych, czy mają uwagi lub pytania do przedstawionego materiału.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że w załączniku sporządzonym do przedstawionego
materiału wykonanie wydatków w 2012r. i planowane środki w ramach zadań inwestycyjnych
powinna znaleźć się rubryka odnośnie środków, które rzeczywiście zostaną zaangażowane po
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rozstrzygnięciu przetargów, podpisaniu umów z wykonawcami. Chodziło o sześć inwestycji,
które są obecnie realizowane: Budowa drogi w ul. 1 Maja-IV etap w Myszkowie wraz
z budową kanalizacji deszczowej-zadanie realizowane w ramach projektu Zagospodarowanie
centrum Myszkowa-I etap projektu, Przebudowa i remont ul. Kościelnej w Myszkowie na
odcinku od budynku parafialnego parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Stanisława BM do
ul. Kościuszki wraz z remontem schodów technicznych Miejskiego Domu Kultury,
kolidujących z przebudową pasa drogowego, Budowa szkolnego placu zabaw w ramach
rządowego programu RADOSNA SZKOŁA na terenie ZSP Nr 1 w Myszkowie, Budowa
szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA na terenie ZSP
Nr 2 w Myszkowie, Przebudowa ulicy Ceramicznej.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że to nie chodzi o cały odcinek ul. Ceramicznej.
Radny Sławomir Zalega przyznał, że chodzi o część ul. Ceramicznej oraz o dodatkowe
inwestycje pn.: Budowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej
i sanitarnej oraz Budowa zespołu boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 6
w Myszkowie przy ul. Wapiennej, w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012.
Pan burmistrz powiedział, że przedstawiony materiał dotyczy informacji sporządzonej na
dzień 30.09.2012r. Dodał, że place zabaw są już zakończone, pozostały do odebrania
certyfikaty, 30.11.2012r. zostanie zakończona budowa Orlika na Nowej Wsi, 1 maja 2013r.
planowane jest zakończenie prac na ul. Kościelnej.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy przez kolizje występujące na ul. 1 Maja, będą miały
wpływ na zakończenie inwestycji.
Pan burmistrz powiedział, że są prowadzone czynności, które opóźniają inwestycję,
opóźnienia w pracach wynoszą około 3,5 tygodnia. Kolizje dotyczą głównie gazociągu,
wodociągu. Gmina czeka na uzgodnienia z projektantem, który wyda opinię czy stosowana
technologia jest prawidłowa. Wykonawca powiedział, że musi być takie zapewnienie. Została
zaostrzona forma jakości kontroli tej drogi. Powiedział, że gmina może wykonywać płatności
do 28 grudnia 2012r., z przyczyn niezależnych od Wykonawcy będzie przesunięcie terminu,
umowa zostanie aneksowana. Dodał, że w tym roku ul. 1 Maja do ulicy 3 Maja zostanie
oddana i zaślepiona, jeśli Wykonawca nie zdąży z budową ronda. Wszystko zależy również
od aury.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy ul. 1 Maja będzie przejezdna.
Pan burmistrz powiedział, że ul. 1 Maja będzie przejezdna częściowo, będzie można dojechać
do NETTO, sklepu zoologicznego na ul. 1 Maja. Na ul. 11 Listopada będzie występować
drożność, natomiast z ul. 1 Maja nie będzie można wjechać na ul. 3 Maja, z uwagi na budowę
ronda. Powiedział, że gmina podjęła ryzykowną decyzję, żeby firma SKANSKA rozpoczęła
budowę ronda. Firma ma się postarać nawet w razie zmiany aury, aby przejazd był jak
najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Decyzja wiąże się z budżetem, żeby środki
zaplanowane w budżecie gminy na tę inwestycję nie przechodziły na następny rok.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy będzie możliwy dojazd na Plac Dworcowy.
Pan burmistrz odpowiedział, ze ruch będzie odbywał się tak, jak do tej pory z objazdem.
Przewodnicząca komisji zapytała się, czy są jeszcze pytania do omawianej informacji.
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Radna Iwona Skotniczna zapytała, czy jest możliwe oświetlenie ronda przy Urzędzie Miasta,
z uwagi na słabą widoczność przy zjeździe z wiaduktu oraz wyjazdu z ul. Kwiatkowskiego.
Pan burmistrz powiedział, że musi sprawdzić kwestię oświetlenia oraz kto jest zarządcą drogi.
Do punktu 4.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta udzieliła głos radnemu Dariuszowi
Muszczakowi.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że na ul. Skłodowskiej jest skupisko przedsiębiorców,
którzy tworzą miejsca pracy, nie mają warunków do parkowania. Proponował, aby w miejscu
gdzie był kiosk ruchu za zieleniakiem przy ul. Skłodowskiej powstał parking dla
przedsiębiorców. Parking zaspokoi potrzeby przedsiębiorców i przyczyni się do zniknięcia
problemu. Temat parkingu powracał wielokrotnie na komisjach, kiedyś temat zakazu był
postulowany przez radnego Jacka Tryndę. Zakaz ciągle funkcjonuje. Przypomniał, że kiedyś
zwracał się do burmistrza z pomysłem ograniczenia postoju do kilku minut. Okazało się to
niewykonalne ze strony Straży Miejskiej, która nadgorliwie respektuje zakaz postoju.
Podkreślił, że nie Policja tylko Straż Miejska wyciąga konsekwencje od łamiących zakaz.
Wielokrotnie był świadkiem, że w miesiącu wrześniu i na początku października ukarano
mandatem kilka osób.
Pan burmistrz zdziwiony tym faktem odpowiedział, że z jego wiadomości wynika, że po
wprowadzeniu zakazu przez 2 – 3 tygodnie nie wystawiono żadnego mandatu. Przez ten okres
Straż Miejska podjeżdżała do osób, które nie przestrzegały znaku zakazu postoju i upominała.
Powiedział, że musi zapytać komendanta Straży Miejskiej ile było ukarań.
Radny Dariusz Muszczak podkreślił, że wielokrotnie był świadkiem, patrząc z okna, jak
osoby były karane.
Radny Eugeniusz Bugaj poprosił o zaproszenie Komendanta Straży Miejskiej, żeby
odpowiedział na pytanie radnego Dariusza Muszczaka.
Przewodnicząca komisji zapytała się czy radny Dariusz Muszczak w związku z tym chce
zgłosić wniosek.
Radny Dariusz Muszczak w imieniu Klubu Radnych Lewicy zgłosił wniosek o wniesienie do
przyszłorocznego budżetu projektu zagospodarowania tego terenu pod parking samochodowy.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał, czyj jest grunt, na którym miałby powstać parking, miasta
czy spółdzielni.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że to nie jest takie proste, że trzeba rozpocząć procedurę
oraz zapytać mieszkańców, czy nie będzie oprotestowany.
Pan burmistrz powiedział, że należy po pierwsze sprawdzić, do kogo należy grunt, po drugie
jak zorganizować ruch na parkingu, z której strony należałoby prowadzić ruch, a z której
byłaby możliwość wjazdu. Naprzeciwko jest przejście dla pieszych. Powiedział, że jeśli to
wszystko sprawdzi, będzie mógł powiedzieć, czy może to zostać ujęte w budżecie.
W budżecie przyszłorocznym została zaplanowana budowa parkingu przy ul. Sucharskiego,
dokumentacja jest przygotowana. Podkreślił, że przygotowanie dokumentacji, pozwolenia na
budowę to kwestia około roku, o ile nie pojawią się jakieś przeszkody.
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Radny Dariusz Muszczak powiedział, że temat parkingu na ul. Skłodowskiej jest pilny.
Pan burmistrz dodał, że na poprzednim posiedzeniu komisji padły dwa wnioski Klubu
Radnych Lewicy, radnego Ryszarda Burskiego. Pierwszy dotyczył ujęcia w budżecie
planowanego zadania dotyczącego odwodnienia przy ul. Skłodowskiej, możliwości
przyłączania się do tego przez wspólnoty. Drugi dotyczył tego, że kiedy będą przedstawiane
propozycje budżetu, to żeby w zadaniach inwestycyjnych przedstawić argumentację, dlaczego
proponowany jest budżet w takim kształcie. Powiedział, że wykonanie budżetu wiąże się
z zaciągnięciem lekko większego zadłużenia miasta niż corocznie. Przez ostatnie dwa lata był
zaciągnięty kredyt w planie na poziomie 9 mln 900 tys. zł, po przetargach kwoty były nieco
niższe. W przyszłym roku kredytu będzie więcej, ale na granicy bezpiecznie, żeby nadmiernie
miasta nie zadłużyć. Przedstawił klucz do realizacji zadań inwestycyjnych. Powiedział, że
w pierwszej kolejności będą kontynuowane rozpoczęte zadania oraz im towarzyszące, np.
ul. 1 Maja przy okazji wykonywania ul. 3 Maja. Zadaniami towarzyszącymi będą również
budowa skweru na ul. 3 Maja obok parkingu oraz skweru przy MDK. Następnym projektem
są solary, które przechodzą na kolejny rok. Wszystkie zadania, które gmina złożyła na
dofinansowanie ze środków pomocowych i unijnych. Kolejnym projektem jest projekt
związany z wykluczeniem cyfrowym, ponieważ Urząd Marszałkowski zezwolił na objęcie
projektem dodatkowych beneficjentów, złożenie wniosku na wyposażenie urzędu w programy
komputerowe, nieruchomości, planowania przestrzennego. Gmina składa projekt na
monitoring miasta, uzbrojenie terenu pod utworzenie strefy ekonomicznej. W niektórych
przypadkach gmina jest po przetargu, prace przy termomodernizacji ZSP nr 1 będą
wykonywane w przyszłym roku, w przyszłym roku gmina rozpocznie III etap kanalizacji.
Gmina będzie z zadań w ramach umorzenia, przeprowadzać procedurę na termomodernizację
ZSP nr 5. Wkład gminy na wszystkie projekty wynosi około 16 mln zł. Gmina musi teraz
dokonać kilku przesunięć, ponieważ zgodnie z zaleceniami NIK gmina dodatkowo musi
zrealizować przebudowę sieci wewnątrz urzędu miasta, zadanie to zostanie rozłożone na dwa
lata. Podkreślił, że nie jest pewien czy wniosek odnośnie parkingu przy ul. Skłodowskiej
będzie mógł z innych względów finansowych będzie do realizacji w 2013r. Przy ustalaniu
budżetu będą miały znaczenie te zadania, które wynikają z rozstrzygniętych przetargów oraz
te, na które gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. To są elementy, które wyznaczą pewien
poziom, na jaką realizację pozwoli budżet gminy.
Przewodnicząca komisji poprosiła o sformułowanie wniosku przez radnego Dariusza
Muszczaka.
Radny Dariusz Muszczak sformułował wniosek następującej treści.
Komisja wnioskuje o umieszczenie w planie budżetu na 2013r. zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa parkingu przy ul. Skłodowskiej”.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Przy 10 głosach za wniosek
został przyjęty - jednogłośnie
Przewodnicząca komisji odczytała pismo, które wpłynęło do Biura Rady Miasta w dniu
24.10.2012r. od mieszkańców ul. Sucharskiego i ul. Sikorskiego odnośnie oświetlenia przy
ul. Hubala.
Pan burmistrz powiedział, że w tym roku na oświetlenie były przewidziane środki w kwocie
30 tys. zł, w przyszłym roku 60 tys. zł. Podkreślił, że budżet nie jest z gumy, że w związku
z wieloma potrzebami gminy, realizowane są zadania inwestycyjne w odpowiedniej
kolejności. Zgodził się, że oświetlenie jest jedną z najważniejszych rzeczy, żeby poprawić
stan bezpieczeństwa. Chciał, żeby się zastanowić, co można zmienić żeby poprawić
bezpieczeństwo w mieście.
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Przewodnicząca powitała komendanta Straży Miejskiej.
Komendant Straży Miejskiej Sławomir Pabiasz, zapytany przez Burmistrza o liczbę
mandatów wystawionych na ul. Skłodowskiej w miesiącu wrześniu i październiku,
odpowiedział, że nie było żadnych nałożonych mandatów. Zwrócił się do radnego Dariusza
Muszczaka, że zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawie wykroczeń, Straż Miejska ma
obowiązek reagować na wykroczenia. Zgodnie z art. 41 kodeksu Straż Miejska ma obowiązek
nakładania pouczeń.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że rozumie zdanie pana komendanta, jednakże
podkreślił, iż był świadkiem nakładania mandatu przez Straż Miejską, dodatkowo z rozmów
z mieszkańcami wynikało, że były nakładane mandaty. Dodatkowo są powodowane awantury
przez właścicieli pobliskich sklepów.
Komendant Straży Miejskiej powiedział, że na pewno w sprawozdaniach za wrzesień oraz na
początku października nie było żadnych mandatów.
Pan burmistrz dodał, że gmina wprowadziła zmianę organizacji ruchu i zawsze będzie
postępować tak, że po jakimś czasie będzie egzekwować przestrzeganie przepisów. Z uwagi
na newralgiczność tej sytuacji, żeby była większa skuteczność działania, zalecił upomnienia.
Radny Adam Zaczkowski zapytał o podobną sytuację na ul. 11 Listopada. Podkreślił, że
kiedy została wprowadzona organizacja ruchu i odpowiednie oznakowanie, Straż Miejska
wykonała ciężką pracę, w rezultacie niewiele to pomogło. Powiedział, że zdaje sobie sprawę,
że Straż Miejska wykonuje sporo zadań i nie może sobie pozwolić na kierowanie cały czas
ruchem. Zaproponował, aby z uwagi na przedłużający się termin realizacji inwestycji na
ul. 11 Listopada, wprowadzić dodatkowo tymczasowy znak poziomy. Zwrócił uwagę, że
w tamtym rejonie poza oznakowaniem o zmianie ruchu, są w dalszym ciągu miejsca
parkingowe. Ludzie są wprowadzani w błąd, większość z nich jest zaskoczona tą sytuacją, nie
zauważają znaków.
Komendant Straży Miejskiej powiedział, że zwrócił się osobiście do kierownika robót
o przemalowanie wskazanych miejsc żółtymi pasami, jednak do tej pory nic nie zrobiono.
Podkreślił, że w tym kierunku nie może zrobić już nic więcej.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że Wykonawca nie może pracować na ul. 11 Listopada.
Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że Wykonawca zleca oznakowanie dróg, nie
gmina.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że oni wykonują wymagane minimum, a gmina
jakoadministrator drogi powinna pomyśleć o czymś więcej. Dodał, że droga jest bardzo
często nieprzejezdna.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że zwrócił uwagę na interwencje Straży Miejskiej
w tamtym rejonie. Jego zdaniem, jeżeli Straż Miejska nastawi się, że będzie karać mandatami,
powstanie wtedy problem. Rozejdzie się fama, że jeśli ktoś stanie pod sklepem, żeby kupić
bułkę, dostanie mandat 50zł. Będzie to miała potem przedłożenie w stanowisku właścicieli
sklepów czy apteki, a problem zostanie dodatkowo spotęgowany.
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Przewodnicząca komisja pani Mirosława Picheta powiedziała, że wpłynęło pismo od
właścicieli Bawilandu w Myszkowie, w którym ubiegają się o dofinansowanie na
prowadzenie działalności związanej z prowadzeniem żłobka. Pismo stanowi załącznik do
protokołu.
Pan burmistrz powiedział, że w piśmie tym panie prowadzące Bawiland przy Alei Wolności
zwróciły się z prośbą o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prowadzenie Klubu
dziecięcego. Dodał, że warunki lokalowe w tym budynku są sprawdzone, nie budzą żadnych
zastrzeżeń. Była przeprowadzona jedna kontrola, który zaleciła, żeby jedną rzecz prowadzić.
Z przedstawionego pisma wynika, że wnioskodawczynie prowadzą żłobek. Podkreślają swoje
atuty, że są dobrze kojarzone, a Klub dziecięcy ma dobrą renomę.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że dopiero, gdy dotrą pozostałe informacje, komisja
będzie mogła zająć stanowisko. Jego zdaniem gmina powinna dotować przedszkola gminne.
Dodał, że to jest prywatna działalność gospodarcza. Podkreślił, że na dzień dzisiejszy komisja
nie ma pełnej wiedzy, dopiero po wykonaniu kontroli będzie informacja o zajęciu
konkretnego stanowiska. Zaznaczył, że radni powinni dbać o przedszkola gminne.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że gmina powinna dążyć do utworzenia gminnego
żłobka na terenie Myszkowa.
Radna Iwona Skotniczna aprobuje również pomysł utworzenia gminnego żłobka.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że radni nie mają dokładnej wiedzy, w jakiej formie ta
działalność jest prowadzona. Chciał uściślić wiedzę, nt. wieku dzieci przebywających w
klubie dziecięcym. Zwrócił uwagę na to, że w prasie ostatnio głośno było na temat
prowadzonej tego typu działalności gospodarczej. Zdarza się, że w takich placówkach pracują
osoby bez przygotowania pedagogicznego. Właściciele często nie mają uprawnień do
prowadzenia takiej instytucji, brakuje również kontroli.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że jest to instytucja, w której rodzice mogą zostawiać
swoje dzieci na jakiś czas w ramach klubu dziecięcego.
Przewodnicząca komisji odczytała pismo z dnia 28.09.2012r. od dyrektora MOSIR dotyczące
poniesionych nakładów na utrzymanie lodowiska „Biały Orlik” w sezonie zimowym
2011/2012, materiał stanowi załącznik do protokołu. Powiedziała, że do komisji wpłynęło
pismo dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie wysokości opłaty targowej. Pismo stanowi
załącznik do protokołu.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że odniósł wrażenie, że jest tutaj coś takiego jak
niekompetencja pewnych osób uprawnionych, upoważnionych do podejmowania decyzji. Do
kogo pan dyrektor zatytułował pismo, do radnych czy do burmistrza.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że pismo od dyrektora MOSiR jest odpowiedzią na
zadane przez nią na ostatnim posiedzeniu komisji pytanie, o koszt utrzymania lodowiska
w sezonie zimowym.
Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, czy dyrektor MOSiR umieści to zadanie w swoim budżecie,
zwrócił uwagę na duże koszty zakupu i wynajmu urządzeń.
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Radny Marian Tylkowski dodał, że koszt wynajmu urządzenia to aż 31.980 zł, przypuszcza,
że tyle kosztuje urządzenie. Powiedział, że trzeba się zorientować, ile kosztuje to urządzenie
i zastanowić się nad jego zakupem.
Radny Eugeniusz Bugaj dodał, żeby to zagadnienie pozostawić na razie i obserwować.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że dyrektor MOSiR powinien zaplanować tą inwestycję
w swoim budżecie, a rada może go zaakceptować. Zgodził się z tym, co powiedział
przedmówca nt. niekompetencji niektórych osób. Jego zdaniem pewne pisma powinien
rozpatrywać burmistrz, dopiero potem wnioskować do Rady Miasta.
Przewodnicząca komisji przeszła do omawiania ostatniego pisma w sprawach różnych,
dotyczącego opłaty targowej. Przypomniała, że Komisja Rozwoju Miasta, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw Rady Miasta w Myszkowie na posiedzeniu w dniu 22 października 2012r.
złożyła wniosek o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zróżnicowania stref opłat
targowych dla handlujących na terenie miasta Myszkowa. W związku z prośbą Burmistrza
z dnia 25.09.2012r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie wysokości opłaty targowej, komisja
stwierdza, że nie jest zasadne obniżanie dziennej stawki opłaty targowej przy sprzedaży
z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej o ładowności do 1 tony włącznie, z uwagi
na zachowanie równości traktowania podmiotów.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że zasadniczą treścią tego pisma było zastanowienie się
nad tym, czy radni są skłonni zmniejszyć opłatę targową z 24 zł na 20 zł. W tej chwili nie ma
podstaw do obniżenia tej opłaty. Podkreślił, że po zajęciu stanowiska w tej sprawie, po dalszej
analizie pisma komisja uznała, żeby przychylić się do sformułowań, przedstawionych
w piśmie i miasto podzielić na strefy. Omówił przykłady przedstawione w materiale.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy radni mają jakieś pytania w omawianej sprawie. Na
zakończenie posiedzenia komisji odczytała zaproszenie od burmistrza do uczestnictwa
w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2012r.
Radny Eligiusz Uchnast powrócił do kwestii konieczności zaopiniowania przez komisję
pisma dotyczącego opłaty targowej.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że Komisja Finansów i Budżetu podtrzymuje
stanowisko Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W związku
z prośbą Burmistrza z dnia 25.09.2012r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie wysokości
opłaty targowej, komisja stwierdza, że nie jest zasadne obniżanie dziennej stawki opłaty
targowej przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej o ładowności do
1 tony włącznie, z uwagi na zachowanie równości traktowania podmiotów.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że komisja wcale nie musi podtrzymywać stanowiska
Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że burmistrz zwrócił się z prośbą do komisji o wydanie
opinii w konkretnej sprawie i komisja powinna ją wydać.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że to, że ktoś chce, to nie znaczy, że musi to dostać.
Radny Eligiusz Uchnast poprosił o wyjaśnienie i zapytał, czy komisja ma nie opiniować tego
pisma.
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Radny Eugeniusz Bugaj dodał, że Komisja Finansów i Budżetu może podjąć zupełnie inną
uchwałę. Podkreślił, że trudno opiniować samo pismo, nie mając wcześniej projektu uchwały
czy koncepcji. Komendant Straży Miejskiej przedstawił na razie propozycje z innych miast.
Zasugerował, żeby rozmowy zacząć od przeglądu podatków w Myszkowie, żeby
przypomnieć podjętą wcześniej uchwałę odnośnie różnych opłat okolicznościowych
pobieranych przez gminę. Wówczas radni będą zmieniać decyzjach w poszczególnych
punktach.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że dlatego komisja zajęła takie stanowisko, że opłata nie
zostanie zmniejszona, został sformułowany wniosek o utworzenie stref. Jego zdaniem przy
projekcie uchwały komisja zajmie stanowisko i rozpatrzy całość zagadnienia. Z uwagi na
swój udział w szkoleniu dot. ustawy śmieciowej, zaproponował przekazanie wiedzy zdobytej
na szkoleniu. Powiedział, że rozmawiał z kierownik OK panią Wiolettą Dworaczyk nt.
ewentualnego spotkania dla radnych odnośnie ustawy śmieciowej.
Radny Sławomir Zalega zaproponował pani kierownik zorganizowanie poszerzonego
spotkania odnośnie ustawy śmieciowej.
Radny Eligiusz Uchnast przypomniał, że zgodnie z harmonogramem pracy komisji, radni
otrzymają pakiet uchwał dotyczący ustawy śmieciowej.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodnicząca komisji

Protokołowała

Mirosława Picheta

Magdalena Niewiadomska
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