PROTOKÓŁ Nr 21/13
z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
z dnia 21 stycznia 2013r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 7 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Halina Skorek-Kawka – Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie.
Nieobecni radni:
1. Pani Anna Kustra – Grabowska – usprawiedliwiona.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna.
Powitała zebranych na posiedzeniu. Stwierdziła prawomocność obrad. Przedstawiła porządek
posiedzenia. Poprosiła o jego przegłosowanie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
6 radnych. Przy 6 głosach za, porządek obrad został przyjęty - jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 6 głosach za, protokół został przyjęty - jednogłośnie.
Do punktu 3.
Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
Na wiceprzewodniczącego komisji została zgłoszona kandydatura pana Eligiusza Uchnasta.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Kandydatura radnego
Eligiusza Uchnasta, przy 4 głosach za i 2 wstrzymujących się, została przyjęta większością
głosów.
Do punktu 4.
Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna zapytała się, czy radni chcą wnieść jakieś
uwagi lub zaproponować zmiany do planu pracy komisji, opracowanego na 2012r.
Zauważyła, że plan pracy jest otwarty i dopuszcza się uzupełnianie tematyki posiedzeń
o problemy wynikające z bieżącej działalności Rady Miasta. Zapytała, czy nikt nie wnosi
zastrzeżeń, wniosków, uwag do przedstawionego planu pracy komisji.
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Radny Eligiusz Uchnast dodał, że może się zdarzyć taka sytuacja, że merytoryczna komisja
może przewodniczyć jednemu wspólnemu posiedzeniu na przełomie lipca/sierpnia. Wówczas
plan pracy komisji zostanie uzupełniony o brakujące informacje.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że nie jest wykluczone, że będą przewidziane komisje
wyjazdowe. Stwierdziła, że nie zgłoszono uwag do planu pracy komisji i poprosiła o jego
przegłosowanie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem planu pracy komisji Rozwoju Miasta, Małych
i Średnich Przedsiębiorstw na 2013r. Plan pracy komisji przy 7 głosach za, został
zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Związek Gmin
Jurajskich.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Przy 7 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu u zbiegu ulic
Włodowskiej, Nadrzecznej i Traugutta w Myszkowie.
Przewodnicząca komisji odczytała treść uzasadnienia do uchwały. Zapytała, czy są uwagi lub
pytania do tego projektu uchwały.
Radny Eligiusz Uchnast wyjaśnił, iż projekt uchwały ma związek z uczczeniem pamięci
pułkownika Teodora Cieszkowskiego, zasłużonego dla Mrzygłodu, podczas powstania
styczniowego oraz przypadającą w tym roku 150 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy ta propozycja nadania nazwy placowi była
konsultowana ze społecznością lokalną.
Pan burmistrz podkreślił, że wniosek pochodzi od mieszkańców Mrzygłodu. Gmina
przygotowuje uroczystości z tytułu obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego w dniu
28 lutego br.
Radny Eligiusz Uchnast przypomniał, że kiedyś wspominał na temat upamiętnienia tego
wydarzenia poprzez rekonstrukcję grup odtworzeniowych historycznych. Radny chciałby,
żeby to stało się tradycja w Myszkowie. Pomysł radnego wymagałby większych nakładów,
chodziłoby o odtworzenie inscenizacji.
Pan burmistrz powiedział, że gmina przewiduje taki pomysł w scenariuszu imprezy
dotyczącym obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że jest to świetny pretekst do organizacji imprezy
i promocji miasta.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Przy 7 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
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3/ Projekt uchwały w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z przylegającymi zabudowaniami
gospodarczymi.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do projektu uchwały. Wnioskodawczyni zwróciła się
o sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, którą dzierżawi na podstawie umowy
zawartej na okres do 3 lat.
Pan burmistrz powiedział, że sytuacja rodziny jest znana przez radną panią Elżbietę Kościow.
Przyznał, że rzadko będzie się posiłkował trybem bezprzetargowym. Projekt uchwały jest
uzasadniony względami społecznymi.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Przy 7 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
4/ Projekt 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.
Przewodnicząca komisji poprosiła o pytania do projektu uchwały.
Radny Adam Zaczkowski zwrócił się z pytaniem do pana burmistrza, co się zmieniło
w uchwale.
Pan burmistrz powiedział, że dotychczasowa stawka za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych nie ulega zmianie, pozostaje w wysokości dopuszczonej przez
ustawodawcę. Jedyna zmianą w uchwale jest zinwentaryzowanie przystanków
komunikacyjnych, ujętych w załączniku do uchwały. Obecnie jest tworzony tekst jednolity
uchwały, uwzględniający w międzyczasie wprowadzone zmiany.
Radny Ryszard Burski zapytał, czy do tej pory nie były pobierane opłaty od przewoźników.
Pan burmistrz powiedział, że gmina pobierała wcześniej opłaty od przewoźników.
Przypomniał, że podczas ubiegłorocznej sesji Rady Miasta jeden z radnych zapytał, czy
opłata w wysokości 5 groszy, pobierana za każde zatrzymanie na przystanku
komunikacyjnym pokryje koszty utrzymania tych przystanków. Była wówczas rozmowa, że
to powinno się bilansować.
Radny Ryszard Burski zapytał, czy zmiana uchwały polega na inwentaryzacji przystanków
oraz czy pod względem finansowym nic nie zmienia się dla gminy.
Pan burmistrz powiedział, że zmiana polegała na inwentaryzacji przystanków oraz zmianie
trybu wprowadzenia uchwały, zgodnie z zaleceniami. Odpowiedział radnemu Ryszardowi
Burskiemu, że pod względem finansowym nic się nie zmienia dla gminy.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 7 radnych, przy 7 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany.
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5/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Pan burmistrz zwrócił się do radnych o dyskusję na temat projektu uchwał. Powiedział, że
uchwała zostanie zdjęta z porządku sesji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu styczniu.
Gmina nie jest właścicielem wszystkich terenów w strefie I, może wskazać miejsce do handlu
na swoich terenach oraz zakazać handlu w pozostałych miejscach. Większe miasta, które mają
ładne przestrzenie miejskie, porządkują je, stosując zaporowe stawki opłaty targowej, nawet
726 zł/dzień ze sprzedaży. Celem takich zaporowych opłat jest skierowanie handlu w inne
miejsca. Wyjaśnił, skąd wziął się zamysł takiego projektu. Po pierwsze w ubiegłym roku
radnym przyświecała idea utworzenia projektu uchwały. Po drugie wpływają wnioski i pisma
od przedsiębiorców, dotyczące ustalenia wysokich stawek opłaty targowej, którzy skarżą się
na osoby handlujące przed ich sklepem z koszyka, na nieuczciwa konkurencję. Jako
argumentację podają fakt posiadania kasy fiskalnej, odprowadzanie podatku od
nieruchomości, czyli sprzedaż w sposób cywilizowany. Z jednej strony burmistrz nie chce
karać osób handlujących z koszyka, z drugiej strony chciałby postępować w zgodzie
z estetyką miasta. Burmistrz chciałby poznać argumentację radnych na tym etapie. Uchwała
nie będzie proponowana na sesji Rady Miasta w styczniu, tylko w lutym. Zapisy uchwały
zostaną poprawione.
Radny Artur Wrona powiedział, że domyślał się, że zamysłem tego projektu uchwały było
zastosowanie stawki zaporowej. Teraz już tego pewny nie był.
Pan burmistrz powiedział, że chodzi o to, żeby tą uchwałą nie odebrać możliwości handlu
z przyczep typu hamburgery, którzy ponoszą opłaty 24 zł za dzień handlu. Dodał, że trzech
przedsiębiorców z centrum miasta wysłało do gminy sygnały, które oczekują obniżenia tej
stawki. Decyzją radnych było pozostawienie kwoty na tym samym poziomie. Gmina nie musi
teraz regulować tej kwestii. Przypomniał, że wolą radnych było uporządkowanie i podział
Myszkowa na strefę I i II oraz zezwolenie na większą dowolność na obrzeżach miasta. Jeżeli
zostanie wykonana inwestycji dotycząca ulicy 3 Maja, uchwalenie uchwały o stawce opłaty
targowej będzie jak najbardziej uzasadniona.
Radny Adam Zaczkowski zauważył, że uchwale przyświecają dwa cele. Po pierwsze to
kwestia załatwienia problemu przedsiębiorców, którzy mają swoje stałe miejsca i budynki, po
drugie uporządkowanie przestrzeni publicznej. Zdaniem radnego, uchwała ta nie uporządkuje
przestrzeni publicznej, ponieważ są wyjątki. Wystarczy, że ktoś z kimś zawrze umowę
dzierżawy, z jakimkolwiek właścicielem gruntu, będzie obowiązywała wówczas stawka, jak
w ubiegłym roku. Uchwała ta ograniczy handel osobom, niemieszkającym oraz nie
handlującym na stałe w Myszkowie, tylko czasowo. Gmina da sygnał przedsiębiorcom
o stawianiu zaporowych warunków przedsiębiorcom.
Pan burmistrz powiedział wyjaśnił, że nie chce nakręcać biznesu Galerii Kupieckiej „Oczko”.
Gmina nie może wskazać miejsca do handlu, które należy do prywatnego przedsiębiorcy.
Poruszył temat handlu w budce z chlebem na przeciwko budynku sądu, na ul. Spółdzielczej.
Od niedawna na przeciwko tego kiosku jest stawiana przyczepa na kółkach, na terenach
Spółdzielni Mieszkaniowej. Zwrócił uwagę, że jako burmistrz nie może ingerować
w konkurencję, tylko w estetykę miasta. W pkt. 2 uchwały nie ma wyłączeń dla tych
przedsiębiorców, którzy mają umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Zachodzi pytanie, czy
gmina nie godzi w zasadę równości obywateli, robiąc wyjątek od reguły. Burmistrz nie
chciałby, żeby uchwała była wadliwa. Z tego powodu chciałby ją dopracować.
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Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy wskazywanie tych podmiotów nie będzie podlegać
zaskarżeniu. Zauważył, że problem dotyczy handlu na Placu Dworcowym.
Pan burmistrz powiedział, że problem dotyczy również handlu na ul. 11 Listopada, na rogu
koło Lewiatana, Sikorskiego, na Mijaczowie koło Biedronki.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że jego zdaniem Plac Dworcowy jest najważniejszym
miejscem w Myszkowie, gmina powinna uporządkować przestrzeń publiczną w centrum
miasta. Problemem jest jednak to, że teren na Placu Dworcowym należy również do PKS.
Pan burmistrz powiedział, że spośród trzech wnioskodawców o obniżenie opłaty za dzień
handlu, jeden z przedsiębiorców ponowił wniosek, argumentując trudną sytuacją finansową.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że gmina powinna umożliwić równość szans wszystkich
podmiotów handlujących na terenie miasta Myszkowa. Gmina nie powinna zezwalać na
„szarą strefę”. Zdaniem radnego, gmina powinna zlikwidować taki handel w całym
Myszkowie.
Pan burmistrz powiedział, że gmina musiałaby wówczas wskazać tym osobom miejsce do
handlu. W inny sposób gmina naruszyłaby zasady konstytucyjne, swobody działalności
gospodarczej. Pan burmistrz przyznał, że w interesie gminnych przedsiębiorców
zlikwidowałby ten handel.
Radny Adam Zaczkowski powrócił do tematu ryneczku pod wiaduktem, który nie jest
położony w ścisłym centrum.
Radny Ryszard Burski dodał, że przy okazji można byłoby reaktywować szalety.
Pan burmistrz powiedział, że nie jest to możliwe z dwóch powodów, po pierwsze pod
wiaduktem jest parking, po drugie mogłoby to zostać odebrane, że gmina jest przeciwna
kupcom handlującym w Galerii Kupieckiej „Oczko”. Gmina skorzystała z prawa pierwokupu
i kupiła działkę wysypaną ziemią, która znajduje się przed Galerią. Gmina ma pomysł, pod
jaki rodzaj działalności wydzierżawić działkę, a po trzech latach zwróciłby się koszt zakupu
działki. Niestety kupcy są temu przeciwni, mają również pretensje do Prezesa Galerii Oczko,
który pozwala na sprzedaż sezonową na straganach. Jego intencją jest ściągnięcie większej
liczby mieszkańców.
Zdaniem radnego Ryszarda Burskiego parking pod wiaduktem nie jest zapełniony.
Radny Adam Zaczkowski dodał, że może gmina powinna pomyśleć o wyznaczeniu miejsca
do handlu poza strefą.
Radny Eligiusz Uchnast obawia się, że takie miejsce może ściągnąć stałych handlowców,
którzy spowodują konkurencję dla całego handlu wokół.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że część tych handlowców jest porozrzucanych na
Placu Dworcowym, ul. Sikorskiego, 11 Listopada. Gmina zakaże handlu, w zamian za to
powstaną wyznaczone do handlu miejsca tzw. strefy.
Pan burmistrz powiedział, że ktoś może zarzucić gminie, że stosuje się zaporowe stawki, żeby
ominąć prawo.
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Radny Artur Wrona zaproponował stworzenie równej konkurencji pomiędzy handlowcami.
Pan burmistrz powiedział, że gmina będzie mieć narzędzie prawne do utworzenia
dodatkowych miejsc do handlu, kiedy uporządkuje stan prawny terenów należących do PKP,
PKS, prywatnych osób. Podkreślił, że na początku, kiedy uchwała wejdzie w życie, gmina nie
będzie stosowała egzekucji.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że ściągnięcie tej uchwały z porządku obrad jest
dobrym pomysłem.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że projekt powinien uwzględniać wszystkie propozycje,
powinien zostać przeanalizowany na następnej komisji.
Radny Burski zaproponował konsultacje społeczne poprzez komunikat prasowy, żeby
społeczeństwo mogło się wypowiedzieć. Jest to alternatywa.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że mieszkańcy mogą mieć różne stanowiska.
Radny Ryszard Burski powiedział, że gmina ma potwierdzenie, że taka była wola większości
społeczeństwa. Społeczeństwo zostanie pobudzone do społeczeństwa obywatelskiego.
Zgodził się z przedmówcą, że konsultacje dają gminie bazę do podjęcia decyzji.
Radny Artur Wrona powiedział, że dla społeczeństwa jest ważna konkurencja, która
powoduje, że ceny idą w dół. Jego zdaniem nie ma sensu robić konsultacji społecznych,
ponieważ kilku przedsiębiorców powie nie, a setki kupujących na tak.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że tutaj decydować będzie ekonomia portfela.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna powiedziała, że projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej nie będzie głosowany na najbliższej
sesji Rady Miasta w Myszkowie.
Pan burmistrz powiedział, że podda dyskusji projekt uchwały na następnym posiedzeniu
Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że projekt uchwały powinien być przedyskutowywany na
innych komisjach.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, jaka propozycja ma większą szansę powodzenia, czy
gmina jest w stanie wyrównać szanse.
Pan burmistrz wytłumaczył, że aby wyrównać szanse trzeba znaleźć teren i zorganizować
miejsce sprzedaży. Przy okazji tematu opłaty targowej poruszył temat projektu uchwały
w sprawie skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia
2012r. Pan burmistrz wyjaśnił, że na spotkaniu u Wojewody Śląskiego ustalono, że mniej
kosztowne dla gminy i sprawniejsze będzie dostosowanie się do postanowień nadzorczych.
Gmina mogła proceduralnie wykazać, że zostały pogwałcone jej prawa. W tej chwili gmina
będzie składać do Wojewody pismo o drugie wyłożenie studium zagospodarowania
przestrzennego, żeby żaden plan zagospodarowania przestrzennego nie był blokowany.
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Radny Ryszard Burski stwierdził, że gmina zakopuje topór wojenny.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy plan zagospodarowania przestrzennego na Nowej Wsi
nie jest prawomocny.
Pan burmistrz powiedział, że na zasadzie umowy dżentelmeńskiej, gmina musi się zastosować
do uwag Wojewody Śląskiego.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, jak czasowo to może wyglądać.
Pan burmistrz powiedział, że około 2 – 3 miesiące, przy sprawnym działaniu.
6/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie gminy Myszków.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, na ile gmina stworzy sobie konkurencję dla
myszkowskiego odcinka strefy.
Pan burmistrz powiedział, że może taki wariant się pojawić. Zakładając, że powstanie strefa
ekonomiczna na Gruchli oraz specjalna strefa na polach będuskich sięgająca ponad
7 hektarów, uatrakcyjni to gminę, umożliwi utworzenie nowe miejsca pracy. Jeżeli zdarzy się
taka sytuacja, że ktoś będzie zainteresowany strefą na Gruchli, a wybierze pola będuskie,
wówczas gmina ma szansę na 30% opłatę z tytułu renty planistycznej, która jest dochodem
budżetu gminy. Powiedział, że nie rozpatrywałby tego w kategorii konkurencji. Gminie
zostały przyznane środki na uzbrojenie terenu na Gruchli, inwestycja będzie realizowana
w 2013r. Gmina będzie mieć tą przewagę, że grunt infrastrukturalny będzie lepszy na Gruchli
za jakiś czas, natomiast powiat będzie lepszy, jeśli chodzi o lokalizację strefy na polach
będuskich.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna nie odniesie
się do tego tematu.
Pan burmistrz powiedział, że wszystko zostało omówione z KSSE, pojawiła się szansa, że ten
wniosek będzie dołączony do wniosku już złożonego w Ministerstwie Gospodarki. Może być
taka sytuacja, że będzie tylko jedna strefa ekonomiczna w Myszkowie lub żadnej. Pan
burmistrz pokłada nadzieję, że w Myszkowie powstaną dwie strefy ekonomiczne, na Gruchli
oraz na polach będuskich.
Radny Artur Wrona zapytał, gdzie znajdują się działki pod strefę ekonomiczną.
Pan burmistrz odpowiedział, że są to działki przyległe do ulicy Pułaskiego, za marketem PSB
– Mrówka. Przyznał, że będzie zadowolony, jeśli uda się pomysł utworzenia strefy, ulga
w strefie jest dużo atrakcyjniejsza niż rewitalizacja 42 hektarów, które proponuje Starostwo
Powiatowe. Przyznał, że kiedy był zamiar powstania strefy, toczyły się równolegle rozmowy
z potencjalnymi inwestorami. Pan burmistrz powiedział, że byłby zadowolony, gdyby obie
strefy stworzyły efekt synergii, uzupełniały się.
Radny Artur Wrona powiedział, że gmina musiałaby mieć Inwestora, który przyciągnie
innych inwestorów. Zapytał, jaka działalność gospodarcza będzie powstawać na terenie strefy
ekonomicznej.
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Pan burmistrz powiedział, że po pierwsze ta strefa najpierw powinna powstać, po drugie
gminie może uda się pozyskać kooperantów dla fabryk typu Elektrolux.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał, co się dzieje z firmą Vig, czy budują się na polach
będuskich.
Pan burmistrz powiedział, że powstaje już konstrukcja hali produkcyjnej.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Przy 7 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie-jednogłośnie.
7/ Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2013 - 2026.
Pan burmistrz omówił zmiany w projekcie uchwały. Powiedział, że w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2013–2026 zwiększono limity wydatków, dotyczące dzierżawy słupów
oświetleniowych. Zwiększenie limitu wydatków spowodowane jest zwiększeniem opłat za
dzierżawę. Każda gmina prowadzi negocjacje z firmami energetycznymi, które wystosowały
zmianę cennika. W wyniku negocjacji, dla dzielnicy Smudzówka udało się pozostawić cennik
na warunkach dotychczasowych. W związku z postanowieniami negocjacji na etapie
tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła jej korekta.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Przy 7 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
8/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
z dotychczasowym dzierżawcą.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Przy 7 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.

Do punktu 6.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna odczytała dwa pisma od mieszkańców ulicy
Ceramicznej. Pierwsze pismo dotyczyło wykonania nakropku na drodze gminnej, drugie
dotyczyło załatania dziur w asfalcie oraz wykonania kanalizacji ściekowej. Materiał stanowi
załącznik do protokołu. Poprosiła pana burmistrza o wyjaśnienie.
Pan burmistrz powiedział, że pierwsze pismo zostało przekazane oficjalnie do Wydziału
Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, jeśli chodzi o drugie pismo, nie kojarzył go i powiedział,
że będzie musiał się zorientować, jaką mieszkańcy otrzymali odpowiedź. Wyjaśnił, że nie na
wszystkich ulicach planowane są w najbliższym czasie inwestycje, nie obiecuje rzeczy,
których nie będzie w stanie realizować. Odniósł się do kwestii kopania rowów, twierdząc, że
ludzie będą tam wrzucać różne rzeczy. To spowoduje powstanie niekontrolowanej gospodarki
wodno – ściekowej. Gmina nie może zezwolić na to, żeby dociążać kanalizację ściekową
i wodociągi, żeby obsługiwały wodę deszczową, która wpłynie do kanalizacji sanitarnej.
Radny Artur Wrona sądzi, że mieszkańcom nie chodzi o rów, tylko o korytka, otynkowane
niecki.
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Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna zapytała o możliwość wybudowania szamba
ekologicznego, z uwagi na zakaz stosowania tzw. przydomowych oczyszczalni ścieków.
Poprosiła o pomoc w tej sprawie jednemu z mieszkańców. Słyszała, że mieszkańcy deklarują
chęć przystąpienia do kanalizacji.
Pan burmistrz wyjaśnił różnicę między szambami ekologicznymi, a przydomowymi
oczyszczalniami ścieków. Po pierwsze szambo musi być szczelne. Jeżeli gmina planuje
lokalizację kanalizacji sanitarnej w dokumencie pn. „Aglomeracja”, nie wyda zgody
mieszkańcowi na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, mieszkaniec ma prawo
odmówić przyłączenia do kanalizacji. Zadeklarował, że zorientuje się, jakie zaszły zmiany
w przeciągu dwóch lat w kwestii odmowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Koszty zbudowania przydomowej oczyszczalni ścieków dla 4 -osobowej rodziny to 15 tys. zł,
a z drenażem około 6 - 7 tys. zł.
Radny Ryszard Burski dodał, że potrzebne jest dodatkowo pozwolenie wodno – prawne. Jego
zdaniem nie ma żadnych szans, żeby na ul. Ceramicznej powstała przydomowa oczyszczalnia
ścieków.
Pan burmistrz powiedział, że problem Myszkowa w niektórych dzielnicach tj. Mrzygłód,
Mrzygłódka, Będusz polega na tym, że będzie trudno o kanalizację wodno-ściekową.
Powodem jest gliniasty teren. NFOŚiGW ogłosił program, w którym wymagana jest od
każdego mieszkańca ekspertyzy, że zaleganie wód gruntowych jest poniżej 2,20. Gmina
musiałaby zebrać około 50 mieszkańców, z których każdy musiałby ponieść koszty około 800
zł od jednej ekspertyzy. Był zamysł, żeby jedną ekspertyzą objąć jedną dzielnicę, zamiast 50
indywidualnych ekspertyz.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna odczytała pismo od mieszkańca ulicy
Szewskiej w kwestii odśnieżania drogi oraz zasypywanego tunelu.
Pan burmistrz powiedział, że zajmie się ta sprawą.
Radny Ryszard Burski zapytał, czy kwestia efektywności kanalizacji 120 zabudowań na
1 kilometr sieci, czy to są jakieś nowe wytyczne WFOŚiGW oraz czy to jest warunek
dofinansowania. Jego zdaniem jest to pożyczka umarzalna, pod warunkiem osiągnięcia
efektu. Jeśli gmina nie osiągnie zamierzonego efektu, będzie musiała za to zapłacić.
Pan burmistrz powiedział, że gmina ma taką sytuacje na Ciszówce, gdzie było ostatnio
realizowane zadanie związane z kanalizacją wodno – ściekową. Gmina otrzymała
dofinansowanie na podstawie wyliczonej ilości zabudowań, ilości przyłączy. Podczas
realizacji projektu okazało się, że tylko połowa mieszkańców została podłączona. Wiosną
2013r. gmina będzie wszczynać postępowania administracyjne.
Radny Ryszard Burski zapytał, jakie gmina może ponieść konsekwencje finansowe za brak
osiągnięcia efektów.
Jego zdaniem podobna sytuacja do tej na Ciszówce, będzie przy realizowaniu inwestycji na
ul. Kolejowej. W związku z tym radny Ryszard Burski złożył wniosek, co gmina zamierza,
czy mieszkańcy będą przymuszani drogą administracyjną, czy posiada inne instrumenty
prawne.
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Pan burmistrz powiedział, że na pewno gmina zderzy się z trudną sytuacją finansową wielu
gospodarstw indywidualnych. Dodał, że okaże się to w rzeczywistości.
Radny Ryszard Burski przypomniał, że pan burmistrz wspominał o wekslu na etapie
planowania, kiedy wszyscy deklarują. Jego zdaniem gmina powinna się zastanowić jak ten
problem rozwiązać, ponieważ są realizowane inwestycje o charakterze sanitarnym, które są
współfinansowane przez środki pomocowe. Proponuje, aby gmina wróciła do pomysłu
stowarzyszeń, które mają osobowość prawną, mogą zaciągać zobowiązania. W związku z tym
Burmistrz podejmuje taka decyzję, bo ma gwarancję, jaką dają mu składki stowarzyszenia.
Gmina ma wówczas ma ustalone kryterium wyboru inwestycji. Kiedyś była taka koncepcja na
ul. Siewierskiej, nie udało się ze względu na uwarunkowania geologiczne. Zwrócił się
z pytaniem o zagospodarowanie terenu, które gmina kupiła przez Galerią Kupiecką „Oczko”.
Co w związku dalej z tym terenem.
Pan burmistrz powiedział, że pierwotny zamysł zagospodarowania tego terenu był taki, żeby
powstał pewien rodzaj pawilonu.
Radny Ryszard Burski przyznał, że Galeria Kupiecka „Oczko” jest bardzo dobrze
zagospodarowana, jego zdaniem ten zakątek miasta jest ładnie uporządkowany. Zapytał, czy
dobrym pomysłem będzie nastawianie w tym miejscu budek, pawilonów.
Pan burmistrz odniósł się do kwestii stowarzyszenia kanalizacyjnego, musi sprawdzić, czy
jest to pomysł do zastosowania.
Radny Artur Wrona nie rozumie intencji powstania stowarzyszenia kanalizacyjnego.
Pan burmistrz powiedział, że podda analizie ten temat.
Radny Artur Wrona zapytał, co gmina spowoduje, kiedy nie wszyscy mieszkańcy wyrażają
zgodę na połączenia.
Pan burmistrz powiedział, że gmina w takim wypadku wszczyna postępowanie
administracyjne w sprawie obowiązku przyłączenia się do kanalizacji.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że to wzbudza kontrowersje i zamieszanie. Zdaniem
radnego pomysł radnego Burskiego jest bardzo dobry, ponieważ gmina będzie się
przygotowywać do nowego okresu programowania. Przypuszcza, że fiszki inwestycyjne
zostały już zaplanowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego. Jego zdaniem
trzeba będzie się zastanowić nad uzyskaniem efektu ekologicznego, żeby gmina mogła
wdrożyć ewentualne projekty kanalizacyjne.
Radny Ryszard Burski powiedział, że kwota około 4–5 tys. zł za przyłączenie do kanalizacji,
to dla mieszkańca Myszkowa bardzo duża kwota.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że włożył swój wkład pracy do zachęcania mieszkańców
do przyłączania mieszkańców. Zapytał, jakie gmina ma plany, jeśli chodzi o problem
kanalizacji, są wnioski z ul. Okrzei i ul. Ptasiej. Poruszył kwestię obwodnicy oraz zapytał
o słynną inwestycję na ul. Bocznej od Krasickiego, jakie są plany na dalsze prace.
Pan burmistrz powiedział odniósł się do kwestii ul. Bocznej, twierdząc, że jest przygotowana
dokumentacja oraz trwają procedury gruntowe. Gmina będzie wykupywać określone działki
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i tereny pod tą drogę. Inwestycja na ul. Bocznej nie wejdzie w fazę przygotowań
w przyszłym roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje tę inwestycję na 2016r.
Pan burmistrz powiedział, że mieszkańcy ul. Bocznej przychodzą do Urzędu Miasta pytają się
o działki, oglądają projekt, pewne rzeczy są korygowane.
Radny Artur Wrona zapytał odnośnie odwołania do Wojewody mieszkanki Myszkowa,
dotyczące zmiany przebiegu obwodnicy. Czy Urząd Miasta otrzymał jakieś pismo w tej
sprawie. Mieszkańcy pytają się, jakie będą losy ich działek, kiedy otrzymają informacje.
Zapytał, czy inwestycja dotycząca obwodnicy będzie rozpoczęta po 2014r.
Pan burmistrz powiedział, że zgodnie z WPF inwestycja może być rozpoczęta po 2016r.,
wszystko zależy, jakie będą możliwości pozyskania środków pomocowych. Odniósł się do
tematu obwodnicy, mówiąc, że odbywają się liczne spotkania z mieszkańcami, odbyło się
okazanie granic. Mieszkańcy otrzymali od gminy obsługę prawną. Wystosowali pismo
w sprawie wspólnego spotkania z Zarządem Dróg Wojewódzkich, na którym główną
tematyką będą losy działek. Rozpoczęcie budowy obwodnicy przypada na 2015r.,
a zakończenie na 2016r. Ostatnio w Starostwie Powiatowym zebrał się zespół, który oceniał
dokumentację odnośnie przebiegu obwodnicy.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, jakie gmina ma plany w związku z przystąpieniem do
Stowarzyszenia Związek Gmin Jurajskich oraz czy jest organizacyjnie przygotowana do tego.
Pan burmistrz powiedział, że plany współpracy ze Stowarzyszeniem Związek Gmin
Jurajskich są dopiero opracowywane. Zadeklarował, że przedstawi je jak zostaną opracowane.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy odpowiedzialny za to będzie Referat Promocji.
Pan burmistrz odpowiedział twierdząco.
Radny Adam Zaczkowski przypomniał temat poruszony na sesjach Rady Miasta, odnośnie
umieszczania protokołów z sesji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Radny Artur Wrona zasygnalizował wymianę żarówek na oświetlenie kościoła na Będuszu.
Pan burmistrz odniósł się do historii, przypominając, że ze względów budżetowych gmina
wyłączała oświetlenie uliczne. Przyznał, że odium oświetlenia dotknął podczas negocjacji
z Tauronem. Okazało się, że z tytułu tego, że gmina wyłączała prąd, spowodowało to wzrost
awaryjności oświetlenia ulicznego.
Radny Artur Wrona zaproponował wymianę oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED.
Pan burmistrz powiedział, że jest to stosunkowo droga technologia. Jest ona tańsza po stronie
Tauron, jeśli chodzi o stawkę eksploatacyjną. Z punktu widzenia inwestycji opłaty z tytułu
dystrybucji będą wyższe. Żarówki LED dają oszczędności polegające na tym, że słupy są
niższe oraz rzadziej rozstawione. Gmina przymierza się do założenia takiego oświetlenia
w celach testowania w niskich temperaturach, na małym odcinku drogi.
Radny Adam Zaczkowski poddał pod dyskusje komisji temat umieszczania protokołów z sesji
i komisji w BIP na stronie Urzędu Miasta. Pomysł ten argumentował dużym
zainteresowaniem mieszkańców protokołami z sesji. Publikacje w prasie są bardzo różne.
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Jego zdaniem bezpośrednio po przyjęciu protokołu na sesji Rady Miasta można byłoby je
umieszczać w BIP, gdzie publikowane są plany pracy komisji, projekty uchwał.
Radny Ryszard Burski dodał, że ta kwestia była poruszana wielokrotnie. Pan burmistrz
zastanawiał się nad tym przez kilka miesięcy, następnie scedował temat na przewodniczącą
Rady Miasta. Podkreślił, że pan burmistrz jest organem wykonawczym i nie ma potrzeby
żadnej uchwały. Zgodnie ze statutem gminy oraz ustawą o samorządzie gminnym,
obrady sesji są jawne, w związku z tym protokoły są jawne. Protokoły powinny być dostępne
dla każdego mieszkańca. Podkreślił, że umieszczenie protokołów w BIP to kwestia
techniczna.
Radny Adam Zaczkowski dodał, że publikacja protokołów w sieci nie generuje żadnych
kosztów. Powiedział, że jest zaskoczony „sprzeciwem” pana burmistrza.
Radny Ryszard Burski dodał, że wypowiedź pan burmistrza dotyczyła tego, że leży to
w kompetencji pani Przewodniczącej Rady Miasta, która powiedziała, że trzeba się nad tym
zastanowić.
Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie pani Halina Skorek – Kawka powiedziała, że
zanim podejmie decyzję, chciałaby poznać głosy radnych w tej kwestii.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, dlaczego taka błahostka urosła do rangi problemu.
Radny Ryszard Burski przypomniał, że wniosek formalny był złożony najprawdopodobniej
4 miesiące temu na sesji. Został zaakceptowany oraz przyjęty bez jakiejkolwiek dyskusji.
Prze kilka miesięcy nic w tej kwestii nie zostało zrobione.
Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie pani Halina Skorek – Kawka poprosiła
o przedyskutowanie tego tematu na wszystkich komisjach oraz zadeklarowała, że przychyli
się do głosu większości.
Radny Artur Wrona dodał, że można na ten temat dyskutować od razu.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna dodała, że dobrze byłoby, aby publikowane
były również protokoły z komisji. Wielu radnych wypowiada się zamiast na sesji, tylko na
komisjach, na których radni formułują swoje stanowiska.
Radny Adam Zaczkowski dodał, że mieszkańcy Myszkowa nie mają czasu, żeby brać udział
w posiedzeniach komisji, mimo, że chcieliby się zapoznać się z wypracowanym materiałem.
Przewodnicząca komisji powiedział, że dla pełnego obrazu pracy Rady Miasta, radni
zaakceptują inicjatywę.
Radny Ryszard Burski powiedział, że radni występując z taka inicjatywą, robią to w swoim
interesie. Podkreślił, że radni są oceniani przez pryzmat swojej aktywności. Forma publikacji
protokołów jest zgodna z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy daje podgląd
jak funkcjonuje rada, która nie ma nic do ukrycia przed swoimi wyborcami.
Radny Adam Zaczkowski zaproponował złożenie formalnego wniosku o zaakceptowanie tego
pomysłu przez komisję oraz poinformowanie przewodniczących pozostałych komisji z prośbą
o podjęcie dyskusji i zaakceptowanie pomysłu.
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Radny Eligiusz Uchnast zaproponował, żeby wszyscy radni wypowiedzieli się, czy są za, czy
przeciwko tej inicjatywie.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że to jest farsa. Zwrócił uwagę, że radnym nie przystoi
sprowadzanie tego tematu do rangi problemu, ponieważ powinni działać jawnie.
Radny Eligiusz Uchnast przychylił się do pomysłu przewodniczącej komisji, rozszerzającego
zakres publikacji do protokołów z komisji. Dodał, że kiedyś nagrania z posiedzeń sesji były
puszczane w Internecie. Przyznał, że warto się zastanowić nad takim pomysłem. Dodał, że
protokoły z komisji dają pełny obraz pracy rady, z uwagi na to, że rzutują na późniejsze
głosowanie na sesji oraz możliwość przypomnienia.
Radny Adam Zaczkowski złożył formalny wniosek.
Komisja wnioskuje o publikację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu
Miasta Myszkowa protokołów z posiedzeń komisji stałych Rady Miasta i sesji,
bezpośrednio po ich przyjęciu przez właściwe gremia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem wniosku. W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Przy
6 głosach za, 1 wstrzymującym się, wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodnicząca komisji

Magdalena Niewiadomska

Iwona Skotniczna
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