PROTOKÓŁ Nr 27/13
z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu
z dnia 24 kwietnia 2013r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 9 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
4. Pani Agnieszka Ludwig – Dyrektor MOPS.
5. Pani Agnieszka Kleszcz – pracownik Wydziału Promocji Miasta.
Nieobecni radni:
Z listy obecności został wykreślony radny Eligiusz Uchnast, który zmarł w dniu 21.03.2013r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat rocznego sprawozdania z działalności MOPS oraz ocena zasobów
pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy.
4. Informacja na temat realizacji uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy
Myszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”
i podziału środków finansowych na realizację zadań wykonywanych przez stowarzyszenia.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. 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
9 radnych. Przy 9 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 9 głosach za, przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 3.
Informacja na temat rocznego sprawozdania z działalności MOPS oraz ocena zasobów
pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy.
Wszyscy radni otrzymali informację. Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta
poprosiła panią Agnieszkę Ludwig dyrektor MOPS o krótkie zrelacjonowanie materiału. Pani
Agnieszka Ludwig omówiła sprawozdanie (materiał stanowi załącznik do protokołu).
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta zapytała się, jak sprawdzają się asystenci
rodzinni.
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Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że w ubiegłym roku po raz pierwszy został zatrudniony
asystent rodziny w projekcie dla rodzin objętych tym programem, dla rodzin dysfunkcyjnych.
Jej zdaniem asystent rodzinny w przypadku rodzin, które chcą wyjść ze swojego dołka,
sprawdzi się. Ustawa dopuszcza, żeby asystent miał pod swoją opieką maksymalnie
20 rodzin, to jest za dużo. Jeżeli będzie chciał rzetelnie wykonywać swoją pracę, nie będzie
w stanie pracować z 20 rodzinami, tym bardziej, że są to rodziny dysfunkcyjne posiadające
dzieci. Zakładając, że jest to praca etatowa, 40 godzin tygodniowo przy 20 rodzinach, czyli po
2 godziny, jest to zupełnie niewystarczające. W tym roku MOPS ma również asystenta, na
chwilę obecną 10 rodzin jest objętych wsparciem asystenta. Pani asystent ma zorganizowany
czas. MOPS ma pełny obraz, jak funkcjonuje rodzina, dzięki temu, że asystent rodzinny może
wejść do rodziny o każdej porze. W ubiegłym roku MOPS przeprowadził kilka interwencji,
zabezpieczane były dzieci, ponieważ rodzice byli nietrzeźwi. Wszystkie te interwencje były
w okolicach 14.30 – 15.30. W zeszłym roku były 3 takie interwencje, gdzie zabezpieczono
7 dzieci w pieczy zastępczej. Piecza zastępcza to również nowa instytucja dla gminy, trafiło
do niej w ubiegłym roku 16 dzieci z Myszkowa. Asystent rodzinny pracuje z 3 rodzinami,
żeby dzieci mogły wrócić do rodziny. Jedna sprawa sądowa odbyła się już w jednej rodzinie,
Sąd stwierdził, że dzieci powinny jeszcze tutaj zostać. Rodzina na dzień dzisiejszy dobrze
rokuje, rodzice podjęli pracę. Kolejna rozprawa w następnej rodzinie jest w maju. Jeżeli
udałoby się to, byłby to sukces instytucji asystenta rodziny. Oznaczałoby to, że praca
z rodzicami biologicznymi przyniosła efekt.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy liczba bezdomnych zwiększa się, czy zmniejsza.
Pani Agnieszka Ludwig potwierdziła, że ta liczba zwiększa się, na pewno nie zmniejsza.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy MOPS oprócz projektu systemowego przygotowywał
lub składał inny wniosek.
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że MOPS nie składał projektu z EFS, tylko projekty
konkursowe w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odnośnie programów osłonowych.
Niestety MOPS nie udało się pozyskać środków dla dzieci ze świetlicy środowiskowej oraz
osób z domów pomocy społecznej. W tym roku MOPS został złożony kolejny projekt
dotyczący przeciwdziałaniu przemocy oraz ochrony ofiar, aktualnie trwa rozstrzygnięcie
konkursu.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy MOPS również korzysta ze wsparcia na świetlicę
środowiskową z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że ROPS ten konkurs ogłasza, Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej ocenia i dzieli środki. Podkreśliła, że kiedy złożyła projekt, żadna
świetlica z województwa śląskiego nie otrzymała dofinansowania.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, co z wykorzystaniem środków z Programu
Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że tam były zawsze obwarowania, min. wpływy
z korkowego w granicach określonego limitu, poniżej 150 tys. zł. Myszków nie spełniał tego
kryterium. Innym kryterium jest lokalizacja na terenach wiejskich. Dodała, że MOPS
wnioskuje corocznie do Wojewody o dodatkowe środki na podnoszenie standardów
środowiskowych domów. Jest to rezerwa celowa budżetu Państwa, dzięki której w obu
domach środowiskowych wymienione zostały okna oraz piece centralnego ogrzewania
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i pomierniki. W DPS na ul. Millenium została założona wentylacja na wartość około 50 tys.zł.
MOPS stara się podnosić cały czas swój standard w ramach dodatkowych środków, nie
uszczuplając bieżącego budżetu gminy.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy w ramach przygotowań do nowego okresu
programowania, MOPS ma pomysły na projekty, składa fiszki.
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że MOPS nie składał fiszek. Pani dyrektor przyznała, że
będą projekty systemowe odnośnie wspierania ośrodków pomocy, które będą one pod hasłem
wyłączenia społecznego, będzie to priorytet IX. MOPS jest w tej chwili na etapie pisania
projektu, który będzie bazował na środkach z okresu programowania na 2014-2015. MOPS
złożył akces w ubiegłym roku, że jest zainteresowany kontynuowaniem tego produktu.
Trudno powiedzieć, jakie będą konkretne działania. Mówiło się o projektach
wielostrumieniowych, czyli łączenie Europejskiego Funduszu Społecznego z Europejskim
Funduszem Rozwoju Regionalnego. Brak konkretnej informacji, jak to ma się odbywać.
Projekty MOPS w przyszłości mają iść w kierunku rewitalizacji zasobów ludzkich. Przyznała,
że nie zna jeszcze wytycznych, w jaki sposób będą podyktowane, jeżeli chodzi o sposób
realizacji tych projektów.
Radny Adam Zaczkowski zapytał Burmistrza Miasta, co może w tym temacie powiedzieć,
skoro termin złożenia wniosków był do dzisiaj.
Burmistrz Miasta powiedział, że może dokładnie to samo powiedzieć, co pani dyrektor
MOPS. Dodał, że konkurs został przesunięty do 16 czerwca, w międzyczasie dwa razy
zmieniono kryteria, usunięto zapisy dotyczące dofinansowania na oświetlenie. Zadeklarował,
że poinformuje radnych o konkursach, jeżeli te informacje dotyczące kryteriów będą
ustabilizowane.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że z tego, co mu wiadomo, przesunięto termin
konkursu na zintegrowane inwestycje, a termin konkursu z EFS jest w dalszym ciągu
utrzymany do dzisiaj.
Burmistrz Miasta powiedział, że chciałby, żeby ze środków EFS udoskonalić wyposażenie
techniczne szkół, dokształcać pracowników w ramach usług budowlanych do remontu
Internatu oraz budowy chodników w wybranych obszarach miasta.
Radny Sławomir Zalega zapytał o realizację Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z uwagi na to, że MOPS nie wykorzystuje pełnej
kwoty, z roku na rok zostają jakieś środki. Zapytał się, jaka kwota nie została wykorzystana
za 2011r.
Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że jeżeli dobrze pamięta, była to kwota w wysokości
około 20 tys. zł. Podkreśliła, że te pieniądze wróciły do budżetu, teraz są wykorzystywane na
nieodpłatne zajęcia dla dzieci w MDK i MOSiR. Dodała, że MOPS zależy, żeby te zajęcia
były utrzymane przez kolejne lata, nie tylko wtedy, gdy jest kumulacja oszczędności.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że środki zawsze były przenoszone uchwałami.
Wobec wyczerpania pytań przewodnicząca komisji poprosiła o zaopiniowanie sprawozdania.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych. Przy 9 głosach za,
sprawozdanie działalności MOPS zostało zaopiniowane pozytywnie - jednogłośnie.
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Pani kierownik Agnieszka Ludwig omówiła ocenę zasobów pomocy społecznej na 2012r. –
materiał stanowi załącznik do protokołu.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych. Przy 9 głosach za ocena
zasobów pomocy społecznej na 2012r. została zaopiniowane pozytywnie - jednogłośnie.
Do punktu 4.
Informacja na temat realizacji uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2012” i podziału środków finansowych na realizację zadań
wykonywanych przez stowarzyszenia.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że wszyscy radni otrzymali informację. Materiał
stanowi załącznik do protokołu. Poprosiła panią Agnieszkę Kleszcz o przedstawienie
informacji.
Pani Agnieszka Kleszcz powiedziała, że sprawozdanie sporządziła, żeby pokazać, w jaki
sposób jest realizowana uchwała. W ubiegłym roku dla stowarzyszeń rozdysponowana została
kwota 260 tys. zł na cztery obszary: kulturę fizyczną i sport, kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego, działania podejmowane w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz ochronę i promocję zdrowia. Jedno ze stowarzyszeń „Maraton” nie podpisało umowy
dotacji. Stowarzyszenie uznało, że przyznane przez komisję środki w wysokości 2 tys. zł nie
wystarczą na zrealizowanie zadania, które miało zrealizować. W toku działań komisji, na
etapie oceny formalnej odrzucone zostały 2 oferty. Oferta pani Mazur została odrzucona
z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych. Rozliczenie dotacji za ubiegły rok odbyło się
w sposób zadawalający, oprócz kilku pism wysłanych do stowarzyszeń. Pisma dotyczyły
braku pieczątki lub przedstawienia rachunku za transport z datą ostatniego dnia realizacji
zadania.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy można dowiedzieć się, które stowarzyszenie
przedstawiło taki rachunek.
Pani Agnieszka Kleszcz powiedziała, że chodzi o stowarzyszenie „AS”. Dodała, że otrzymała
informację od stowarzyszenia, które wyjaśnia, że przez cały okres realizacji zadania
korzystało z usług firmy i otrzymało fakturę w ostatnim dniu. W przypadku pozostałych
stowarzyszeń nie było zastrzeżeń.
Radny Dariusz Muszczak zapytał się, jakie są kryteria weryfikacji rozliczenia stowarzyszeń
z wydatków poniesionych w ramach środków, które otrzymały od gminy.
Pani Agnieszka Kleszcz powiedziała, że podstawą rozliczenia stowarzyszenia jest kosztorys,
będący załącznikiem do podpisywanej umowy oraz harmonogram. Harmonogram określa
terminy, w jakich stowarzyszenia realizują zadania, natomiast kosztorys określa bardzo
szczegółowo wydatki, które stowarzyszenie ma zamiar ponieść.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy wydatki, które ponosiły stowarzyszenia były stricte na
zadania określone w ofercie i kosztorysie.
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Pani Agnieszka Kleszcz odpowiedziała twierdząco. Dodała, że stowarzyszenie ma możliwość
przesunięcia środków między zadaniami na poziomie 10%, tak mówią przepisy.
Radny Dariusz Muszczak zapytał się, co zawierało się na zadanie realizowane przez
Myszkowski Klub Sportowy (MKS) pn. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. W jaki
sposób były wydatkowane pieniądze przez MKS. Chciałby dowiedzieć się, czy te pieniądze
trafiły na pewno na szkolenie dla dzieci i młodzieży, czy utrzymanie klubu sportowego.
Pani Agnieszka Kleszcz powiedziała, że nie pamięta szczegółów, w jaki sposób
proporcjonalnie przedstawiało się wydatkowanie środków. Materiały, w których można
znaleźć te informacje są u Pań z kontroli RIO. Mogą one zostać przedstawione do zapoznania
po świętach majowych.
Burmistrz Miasta Pan Włodzimierz Żak powiedział, że dopiero jak skończy się kontrola RIO.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że chciałby to zweryfikować. Dodał, że ma wątpliwości
w stosunku do dwóch stowarzyszeń, co do wydatkowania przez nich pieniędzy. Zastanawia
się, czy to nie jest tworzenie złudnej sztuki, czy to nie wygląda tak, że tworzymy sobie
zadania, załatwiamy rachunki. Jego zdaniem, co najmniej dwa stowarzyszenia nie wywiązują
się z tych zadań.
Pani Agnieszka Kleszcz zaproponowała, żeby na przyszłość, jeżeli są wątpliwości, przyjść do
Referatu Promocji Miasta, żeby przejrzeć dokumentację i rozliczenie, żeby móc
przedyskutować konkretnie temat. Dodała, że jeżeli chodzi o MKS będzie miała
dokumentację u siebie od poniedziałku.
Radny Sławomir Zalega zapytał, kto reprezentował radę w komisji, która przyznawała te
środki.
Pani Agnieszka Kleszcz powiedziała, że w tym roku w komisji nie było przedstawicieli Rady
Miasta w związku z tym, że ustawa nie przewiduje członkostwa radnych w komisji.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy ustawa w konieczności nie przewiduje, czy zakazuje
radnym. Radni nie mogą brać udziału.
Pani Agnieszka Kleszcz powiedziała, że nie ma takiego zapisu, że nie mogą.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że z uwagi na to, że Burmistrz Miasta nie wyraził mu
zgody na udział w tej komisji, chciałby dowiedzieć się jak to wygląda. Zapytał również
o skład komisji w tym roku.
Burmistrz Miasta powiedział, że w tym, roku były różne komisje, w tym obszar sportu był
podzielony na sport licencyjny i sport rekreacyjny. Ustawa mówi, że gmina musi mieć dwóch
przedstawicieli stowarzyszeń. Do danej puli byli brani przedstawiciele, którzy nie mogli mieć
wpływ na los własnej oferty.
Pani Agnieszka Kleszcz powiedziała, że ustawa mówi, że członkiem komisji może być
przedstawiciel stowarzyszenia, które nie bierze udziału w konkursie.
Burmistrz Miasta powiedział, że ta informacja była publikowana na BIP.
Radny Dariusz Muszczak ponowił pytanie o skład członków w/w komisji.
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Burmistrz Miasta dodał, że niektórzy kwestionują zasadę odnośnie członkostwa w komisji.
W ubiegłych latach, mimo wprowadzonych zasad konkursu, odbywało się to w ten sposób, że
niektórzy z radnych prosili, żeby nie powoływać ich do składu komisji, ponieważ będą mieć
cały czas telefony. Było tzw. lobbowanie. Przyznał, że chciał, żeby ocena komisji była przez
pryzmat ofert i w ten sposób zadbać o rozdzielenie środków. W jednej puli było dostępne 60
tys. zł, w innej na kwotę 180 tys. zł. Przyznał, że uznał, że jeżeli ktoś ma mieć z tego tytułu
kłopoty, stanął przed zasadą wybrać radnych, czy nie i wybrał drugą opcję. Powiedział, że nie
chodzi o to, że nie ceni zdania radnych, musiał również ograniczyć dostęp pracowników
Urzędu Miasta. Były tego typy sytuacje, które wychodziły po fakcie na jaw, że pracownicy
byli negowani. Przyznał, że musiał ograniczyć informację o powołaniu komisji, dlatego
pojawiła się w ostatniej chwili. Członkowie komisji do rozpatrywania ofert zostali powołani
na dzień rozpatrywania ofert. Powiedział, że nie wie, czy to jest dobre narzędzie. Jeżeli radni
je krytykują, Burmistrz Miasta pochyli się nad tym i w przyszłym roku może zrobić zgoła
odmiennie. Pani Agnieszka oceni, ponieważ pracuje w komisji i może powiedzieć, jakie miała
z tego tytułu trudności w pracy komisji. Obiektywizm można osiągnąć w ten sposób, że
zamiast 10 osób, w komisji może być 100 osób. Jeżeli radni czują się urażeni, że nie byli
członkami komisji, przepis tego nie zabrania.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że nie jest związany z żadnym ze stowarzyszeń,
z żadną dyscypliną sportu. Biorąc pod uwagę swoje doświadczenie oraz informacje odnośnie
działalności dwóch stowarzyszeń, ma żal do Burmistrza Miasta, że nie znalazł się w tej
komisji.
Burmistrz Miasta powiedział, że kiedyś z radnym Muszczakiem odbył rozmowę nt. UKS,
gdzie były to rozmowy na styku pomiędzy stowarzyszeniem Libero, który reprezentuje pan
Adam Zaczkowski, a sposobem rozliczania i traktowania stowarzyszeń na myszkowskiej
pływalni. Ta rozmowa wniosła szereg informacji. W stosunku do niektórych z nich, Burmistrz
Miasta zalecił dyrektorowi MOSiR zmianę niektórych zasad postępowania.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że tamta rozmowa nie miała żadnego związku.
Burmistrz Miasta powiedział, że ta rozmowa wbrew pozorom wniosła dużo dobrego.
Pani Agnieszka Kleszcz wymieniła członków komisji o sporcie, który w tym roku po raz
pierwszy był ogłaszany w oparciu o ustawę o sporcie: 1) Paweł Skotniczny (pracownik
Referatu Promocji), 2) Beata Męcik – Gorczyczyńska (pracownik Wydziału Finansów
i Budżetu), 3) Agnieszka Kleszcz (pracownik Referatu Promocji), 4) Kazimierz Miroszewski,
5) Marian Kotarski. Członkami drugiej komisji byli: 1) Paweł Skotniczny, 2) Małgorzata
Zalas, 3) Agnieszka Kleszcz, 4) Michał Kotyrba, 5) Jerzy Bryś.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy są jakieś pytania, uwagi.
Radny Sławomir Zalega chciałby, żeby w sprawozdaniu dotyczącym podziału tych środków
dołożyć pozycję o wnioskowane kwoty, które z tych stowarzyszeń wnioskowały oraz
wysokość dotacji przyznanej. Zapytał, czy można taką rubrykę dołożyć. Radni mieliby
jasność, jak to procentowo wygląda.
Pani Agnieszka Kleszcz obiecała, że następne sprawozdanie będzie powiększone
w poszerzonej formie.
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Burmistrz Miasta powiedział, że nie chciałby spowodować, żeby ocena werdyktu oznaczała
później, że jeden dostał tyle, drugi tyle.
Pani Agnieszka Kleszcz zwróciła się do radnego Sławomira Zalegi, że tylko dwa
stowarzyszenia złożyły prawdziwe zapotrzebowania.
Burmistrz Miasta powiedział, że ciągle się zastanawia jak ukrócić to, o czym mówił radny
Dariusz Muszczak.
Radny Sławomir Zalega zapytał, komu przypadło 2 tys. zł, z którego zrezygnowało
stowarzyszenie „Maraton”.
Pani Agnieszka Kleszcz powiedziała, że te pieniądze zostają w gminie. Gmina nie może
dzielić pieniędzy, z których ktoś zrezygnował. Nie wpłynął żaden wniosek pozakonkursowy.
Radny Dariusz Muszczak zapytał się, czy ktoś zna wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz
przyznał, że chciałby poznać kryteria. Wśród stowarzyszeń widzi, co najmniej
1 stowarzyszenie, które tworzy sama fikcję, gdzie nikt w tym stowarzyszeniu nie uprawia
sportu. Brane są pieniądze na tworzenie złudnej sztuki.
Pani Agnieszka Kleszcz zapytała, o jakie stowarzyszenie chodzi.
Radny Dariusz powiedział, że chodzi o LKS Myszków.
Burmistrz Miasta powiedział, że LKS składa się min. z ciężarowców, bokserów oraz jest
zaskoczony.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że może ocenia działanie przez pryzmat prezesa.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że nie. Jego ocenie podlega działalność oraz jej jakość,
nie osoba prezesa.
Burmistrz Miasta poprosił radnego Dariusza Muszczaka, aby wszelkie podpowiedzi,
propozycje, żeby poprawić obiektywizm. Wyjaśnił, że również w urzędzie miasta nie mógł
opanować telefonów od osób, które próbowały oddziaływać na członków komisji. Dlatego
został skrócony czas między ogłoszeniem składu komisji, a praca tej komisji. Zapytał, jak ma
reagować, jeżeli na spotkaniu ze stowarzyszeniami, na którym jest szkolenie jak wypełniać
wnioski o dotację, padło sformułowanie od jednego z przedstawicieli stowarzyszeń, że co to
z tego, że dwóch strażaków pracuje w komisji, dostaną po flaszce i dostanie środki.
Przewodnicząca komisji zapytała o powód nieprzyznania środków dla Regionalnej Fundacji
Pomocy Niewidomym Chorzów.
Pani Agnieszka Kleszcz powiedziała, że dotacja nie została przyznana z powodów
formalnych, we wniosku brakowało KRS.
Burmistrz Miasta dodał, że w tym roku w kilku wnioskach brakowało dokumentów
rejestracyjnych.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że jego zdaniem powinno być jeszcze jedno takie
spotkanie ze stowarzyszeniami przed konkursem ofert.
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Burmistrz Miasta powiedział, że nie chciałby łamać przepisów odnośnie rozdziału środków.
Dobrze byłoby zorganizować takie spotkanie na forum rady. Przyznał, że odczuwa intencje
radnych i za to przeprasza. Poprosił jednak o zrozumienie tego, że radni w tym roku nie
zostali zaproszeni do współpracy. Zaproponował, że w przyszłym roku będzie zorganizowane
kolejne spotkanie ze stowarzyszeniami, radni zaproponują, czy chcą uczestniczyć w pracach
komisji. Dodał, że zaskoczy radnych i zwoła komisję na ostatnią chwilę.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że była na takim spotkaniu i uważa, że sposób
przygotowania i przedstawienia wszystkich wymaganych do konkursu dokumentów jest
czytelny.
Radna Marzena Kozak zaproponowała, żeby stowarzyszenia przed przystąpieniem do
konkursu ofert przygotowały 10 minutowe wystąpienie.
Radny Adam Zaczkowski przyznał, że nie jest to trafiony pomysł, ponieważ w sumie jest
około 40 stowarzyszeń i jest to nierealne. W jednym z punktów we wniosku wpisuje się
dotychczasową działalność i ocenia się ją. Dodał, że lepszym pomysłem jest pokazanie tych
wniosków.
Burmistrz Miasta powiedział, że do tej pory stowarzyszenia kreowały ilość wyrobionych
godzin i wykazywały to, jako procentowy udział własny. Przyznał, że wyżej oceniane były
oferty, gdzie stowarzyszenia wykazywały wkład pieniężny, jako własny. Jego zdaniem, jeśli
ktoś miał na to środki, było pewne, że zadanie zostanie wykonane. Powiedział, że w tym roku
gmina musiałaby mieć 700 tys. zł, żeby zaspokoić potrzeby stowarzyszeń. Dodał, że z roku na
rok rośnie poprzeczka, stawiana stowarzyszeniom, ponieważ przybywa stowarzyszeń i kwot.
Radny Dariusz Muszczak podkreślił, że boli go to, że jakość wykonania imprez promujących
Myszków tj. Bieg Pięciu Stawów oraz Czarne diamenty, jest coraz gorsza z każdym rokiem.
Jego zdaniem podstawą, żeby przyjechali zawodnicy na konkurencje biegowe do Myszkowa,
jest umieszczenie takiej imprezy w kalendarzu imprez na stronie internetowej Maratony
polskie. Każdy biegacz wchodzi na tę stronę i sprawdza, kiedy oraz w jakiej okolicy są biegi.
O biegach w Myszkowie nikt nic nie wie, nie ma żadnej akcji promocyjnej. W ramach LKS
startuje Piotr Magiera. Dodał, żeby promować, wystarczy uruchomić proste mechanizmy tj.
ulotki. W tej chwili w biegach starują dzieci i młodzież z okolic Myszkowa. Zauważył jedna
tendencję, że LKS organizuje bierze środki finansowe na organizację biegu, a w praktyce bieg
organizują pracownicy MOSiR i nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Jego
zdaniem jakość tej imprezy jest karygodna. Proponował, żeby przekazać organizację tej
imprezy do MOSiR lub UKS, żeby organizator podszedł do tematu profesjonalnie.
Burmistrz Miasta powiedział, że w tym roku gmina przejmie organizację tej imprezy. Jakość
imprezy zależy od przeznaczonych na nią środków. Jeżeli przeznacza się na to kilka tysięcy
złotych, nie ma się czemu dziwić. Burmistrz zastanawia się, czy na stronie internetowej
Maratony Polskie są umieszczane biegi na tak krótkim dystansie – 10 m.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że biegacz myszkowski Andrzej Mielnik zwrócił sam
na to uwagę, że Biegu Pięciu Stawów nie ma w kalendarzu imprez na stronie Maratony
polskie. Biegacze wykupują opłaty startowe na większe biegi, ponieważ wcześniej jest taniej.
Przykładowo zamiast 100 zł, płacą 40 zł.
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Burmistrz Miasta przyznał rację, powiedział, że można zastosować dodatkowo narzędzie
w postaci opłaty startowej, które będzie pokrywała któreś z kosztów tej imprezy.
Radny Dariusz Muszczak chciałby, aby Paweł Skotniczny reprezentujący Urząd Miasta,
zasiadający w obydwu komisjach, perspektywistycznie spojrzał na te imprezy oraz wskazał
kierunek, kto powinien organizować te imprezy oraz w jaki sposób. Pochwalił pomysł
organizowania tej imprezy pod egidą Urzędu Miasta.
Radny Adma Zaczkowski powiedział, że imprezy typu Bieg Pięciu Stawów istnieją od wielu
lat i powinny się profesjonalizować. Kiedyś wyglądało to tak, że skrzykiwało się dzieci,
zapraszało się delegacje z zaprzyjaźnionych miast. Teraz inaczej organizuje się zawody.
Powiedział, że ma nadzieje, że Towarzystwo Libero, które reprezentuje, otrzymało pieniądze
na bieg i zorganizuje profesjonalna imprezę sportową. Zaproponował popracowanie
nad jakością imprez w Myszkowie.
Burmistrz Miasta przypomniał radnym, że jakiś czas temu przedstawiał informację, ile
środków jest przeznaczanych na promocję, zestawiając to z innymi gminami. Myszków
wypadł najgorzej, ponieważ na mieszkańca przypadało niecałe 2 zł, następnie konstruowany
jest budżet, gdzie są inne potrzeby i każda jest ważna.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że to rozumie, ale podkreślił, że tutaj działa inny
mechanizm. Przyznał, że nie porównuje imprez w Myszkowie do tych w większych miastach.
W wielu miejscach imprezy biegowe zarabiają na siebie oraz finansują inne formy
działalności MOSiR. Wpływy z wpisowych przekraczają znacznie koszty.
Radny Dariusz Muszczak wtrącił, że potrzebna jest do tego promocja i reklama tych biegów,
żeby było ich jak najwięcej.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że trzeba mieć tego świadomość, że to nie uda się
w jednym roku. Coraz więcej ludzi biega, uprawia triatlon, jest to widoczne choćby na
imprezach Polska biega. Jego zdaniem że bieg na 10 km zorganizowany w Częstochowie,
w którym brało udział 1,5 tysiąca osób, zwrócił się.
Radny Dariusz Muszczak przypomniał, że Myszków wszedł do Związku Gmin Jurajskich
oraz ma dobre relacje z Telewizją Katowice. Zaproponował, żeby przyjąć z tradycją imprezy
myszkowskie i doprowadzić do takiej jakości, żeby były wizytówką Myszkowa.
Burmistrz Miasta powiedział, że prywatnie nie czuje turniejów bokserskich. Zwrócił uwagę
na fakt, że organizacja biegu jest organizacyjnie łatwiejsza, niż turnieju Czarnych
Diamentów, które są tradycją w Myszkowie od 15 lat. Jego zdaniem trzeba się zastanowić,
czy podtrzymywać zawody sportowe z tradycją, które są od kilkunastu, czy kilkudziesięciu
lat. Dodał, że Czarne Diamenty są imprezą międzynarodową.
Radny Dariusz Muszczak skomentował, że jest to agonia tej imprezy.
Burmistrz Miasta powiedział, że rzeczywiście ostatni rok nie pokazał dobrej laurki.
Radny Adam Zaczkowski poradził, żeby zastanowić się, jakie są tego przyczyny. Dodał, że
teleturniej bokserski był w czasach świetności dużą imprezą, skutecznie promowaną. Jego
zdaniem, może tak być, że boks w Myszkowie nie cieszy się już tak dużym powodzeniem lub
są jakieś inne czynniki.
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Burmistrz Miasta powiedział, że z jego obserwacji wynika, że większość osób, która siedziała
na widowni, to byli zawodnicy.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że kiedyś z przyjemnością chodził na Czarne
Diamenty, na które przyjeżdżali przedstawiciele z wielu krajów i pełno kibiców. W związku z
tym zaproponował zawieszenie organizacji tego turnieju, żeby nie tworzyć mu gorszej
renomy.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że sport amatorski w boksie pada definitywnie. Wszyscy
mówią, żeby zawiesić organizację tego turnieju. Jego zdaniem, jak tak dalej pójdzie, młodzież
nie będzie miała gdzie trenować, a powinno się stworzyć młodzieży lepsze warunki do
uprawiania sportu amatorskiego. Nie można wszystkiego robić dla zysku.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że to nie o to chodzi. Młodzież ma gdzie trenować.
Teraz są inne tendencje, inne sekcje walki na MOSiR, które przyciągają coraz więcej
zawodników.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że nie ma pieniędzy, dlatego wszyscy tak myślą.
Powiedział, że niedługo boks upadnie w Myszkowie.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że jego zdaniem, jest złe szkolenie oraz źli ludzie się
tym zajmują. Dodał, że nie ma boksu w Myszkowie.
Radna Iwona Skotniczna wtrąciła, że osobiście uczy ucznia, który jest bokserem, Miłosza
Wodeckiego.
Burmistrz Miasta powiedział, że różnice w zdaniu na temat pokazują, że w tym wszystkim
trzeba szukać złotego środka.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych. Przy 9 głosach za, powyższa
informacja została zaopiniowane pozytywnie - jednogłośnie.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją na terenie miasta Myszkowa.
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni, materiał stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca komisji zapytała radnych, czy mają jakieś pytania, uwagi.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych, przy 8 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni, materiał stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca komisji zapytała radnych, czy mają jakieś pytania, uwagi.
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Radny Adam Zaczkowski powiedział, że ostatnio była dyskusja na temat dróg gruntowych
i potrzeb pierwszej konieczności. Powiedział, że była mowa o tym, że gmina nie posiada na
ten cel środków. Zaproponował, żeby środki w wysokości 15 tys. zł z przeznaczeniem na
remont chodnika na Placu Dworcowym, przeznaczyć na doraźne remonty dróg gruntowych
tych w najgorszym stanie. Sądził, że te 15 tys. zł zabezpieczyłoby część wydatków
niezbędnych do podratowania sytuacji. Przyznał, że nie wie, jaki jest zakres planowanego
remontu na Placu Dworcowym i czy jest to naprawdę takie ważne.
Burmistrz Miasta powiedział, że w budżecie nic nie dzieje się, co nie było poparte
wcześniejszymi wnioskami. Te 15 tys. zł pochodzi stąd, że zostały przesunięte środki
w dziale Ochrona środowiska, jest to kompatybilne zadanie działu OK, który chce poprawić
wizerunek w centrum miasta w części, która przedziela parkingi. Są liczne głosy
o bezpieczeństwie na drogach, o wizerunku Myszkowa. Był wniosek, żeby poprawić stan
chodnika między parkingami na Placu Dworcowym. Burmistrz powiedział, że nie zaryzykuje,
żeby zgłoszony wniosek, który został zgłoszony we wcześniejszym okresie. Przyznał, że
rozumie intencje radnego Zaczkowskiego, natomiast główny argument przemawiający za ta
inwestycją jest poprawa bezpieczeństwa przed Placem Dworcowym.
Radny Dariusz Muszczak zapytał się, w którym miejscu jest położony ten chodnik.
Pani Ola Kępska powiedziała, że jest to ciąg pomiędzy dwoma parkingami, około 14 m2.
Zostaną zdemontowane donice i zamontowane nowe.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy to ma poprawić stan bezpieczeństwa.
Pani Ola Kępska powiedziała, że zdecydowanie w tamtym miejscu jest konieczna wymiana
chodnika. W niektórych miejscach jest wyrwana kostka. Tutaj na pewno nie podważa się
konieczności naprawy dróg.
Rany Dariusz Muszczak powiedział, że jest przyjęta jakaś wizja Placu Dworcowego i sądzi,
że ta wysepka będzie przygotowana pod ogólny wizerunek tego miejsca.
Burmistrz Miasta powiedział, że nie będzie przygotowana pod kątem jednego z wniosków
przygotowanych przez gminę odnośnie Centrum przesiadkowego. Może się okazać, że będzie
to zmienione. Nie może obiecać, że za 3 lata nie zmieni się to według nowej koncepcji,
ponieważ koncepcja Centrum przesiadkowego będzie zależna od rozmów z PKP
z Myszkowa, Kłobucka i Częstochowy, czy powiodą się. Są dwie opcje, pierwsza dotyczy
tego, że autobusy będą stały tak jak do tej pory, druga dotyczy przeniesienia autobusów na
stronę ulicy Kopernika, ale tam jest problem, ponieważ jest teren kolejowy.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że budynek dworca PKP ma nieuregulowaną sytuację
i zapytał, kiedy będzie skończony. Są teraz duże działania na terenie PKS, czy ten plac ma
również zostać sprzedany. Zaproponował, żeby zamiast wydawać 15 tys. zł na usuwanie
donic, usunąć je z pomocą pracowników gospodarczych.
Pani Ola Kępska powiedziała, że to chodzi o miejsce, po którym się chodzi, nie o same
donice, tylko o poprawę bezpieczeństwa dla osób przechodzących przez wysepkę.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, co radni sądzą na temat, co jest ważniejsze w tej chwili.
Czy ważniejsze jest to, że niektórzy nie mogą dotrzeć do swoich domostw, czy kwestia
poprawy bezpieczeństwa. Jego zdaniem skala zjawiska jest trochę inna.
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Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta zapytał, czy jeszcze nie pojawią się jakieś
oszczędności, które można byłoby dorzucić na remont dróg.
Burmistrz Miasta powiedział, że przetarg na drogi gruntowe będzie zakładał zamówienia
uzupełniające. Będzie ustalał stawki cen jednostkowych. Jeśli później okaże się, że
wykonawcy zaproponuję stawki niższe, to gmina odpowiednio większą ilość m2
w określonym standardzie zamówienia będzie mogła gmina wykonać. W trakcie pracy, jeśli
będą przesuwać się sprawy z przetargami tym, co zostało zaplanowane, będą się odsłaniać
pewnego rodzaju oszczędności. Być może pojawią się oszczędności. Skarbnik Miasta nie
podejmie ryzyka takich zmian. Nie chciałby, żeby za cenę tego odmawiać szeregu innym
działaniom, które były wcześniej ustalone oraz są uruchomione pewne prace.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy można skorzystać z rezerwy, chodzi o jakieś 30 tys. zł.
Burmistrz Miasta powiedział, że rezerwa będzie przeznaczona na rozpoczęte prace związane
z termomodernizacją MDK. Warunkiem złożenia wniosku jest wykonanie w trybie
pilnym inwentaryzacji, dokumentacji. W ramach tego pani dyrektor MDK złożyła zapytania,
następnie została ustalona kwota 70 tys. zł netto. Gmina chce skorzystać z szansy, która
pojawiła się niedawno. Rezerwy de facto już nie ma.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, z jakiego źródła będzie dofinansowana termomodernizacja
MDK.
Burmistrz Miasta powiedział, że termomodernizacja MDK będzie dofinansowana w ramach
II konkursu projektowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
System zielonych inwestycji część V, Zarządzanie energią w budynkach wybranych
podmiotów sektora publicznego.
Radna Iwona Skotniczna zapytała o poz.13 z załącznika nr 2.2., chodzi o inwestycję, która
jest przewidziana na lata 2010 – 2018. Na rok 2013 jest przewidziana kwota 180 tys. zł, na co
zostanie przeznaczona.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że chodzi o zlecenie dokumentacji projektowej.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy są jakieś pytania odnośnie tych 15 tys. zł.
Radny Adam Zaczkowski poprosił Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na wcześniejsze
pytanie odnośnie przeznaczenia 15 tys. zł.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że jest to trudne teraz do powiedzenia. Potrzeba jest
i tu, i tu, stwierdziła, że najlepiej byłoby znalezienie jakiś środków na drogi gruntowe.
Burmistrz Miasta powiedział, że radnym obrywa się za drogi i nie chce stopniować, komu
bardziej. Powiedział, że zrobi wszystko, żeby dziury pozalepiać i wykonać ostatnio zgłoszony
wniosek na komisji rozwoju. Przyznał, że odpowie na niego w ramach możliwości
finansowych, ponieważ nie jest w stanie zrobić wszystkich dróg najwyższej konieczności.
Przypomniał, że aby zrobić wszystkie drogi, trzeba przeznaczyć 23 mln na asfalty i 10 mln na
pozostałe. Zapytał, kto ma być tym sędzią za te drogi, czy radni będą brać to na siebie w
rozmowie z mieszkańcami. Proponuje rozwiązanie, aby wraz z radnymi wybrać drogi wg.
jakiegoś klucza, np. takiego, żeby w każdej dzielnicy jakaś droga była zrobiona. Wnioski,
które były poruszane na spotkaniu z radnymi, będą uwzględniane również. Lista realizacyjna
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i co z listy rezerwowej, będzie zależna od poziomu cen jednostkowych działki. Powiedział, że
zrobi wszystko, żeby poprawić stan dróg.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy dałoby się porozmawiać z wykonawcą parkingu koło
MDK, że w ramach zatarcia złego wrażenia, wykonają ten chodnik na Placu Dworcowym.
Burmistrz Miasta powiedział, że fajnie się tak mówi, jak się nie prowadzi rozmów z firmą
o dużym potencjale, która na spotkanie przychodzi z 4 prawnikami. Gmina postawiła się i to
przynosi jakieś rezultaty. Firma ponosi konsekwencje wynikające z umowy. Jeżeli jest
podpisywana umowa z jakimkolwiek wykonawcą, współpraca układa się dobrze, nikt nie
sięga do przepisów o karach umownych, czasami jest taka sytuacja, że zostaje komuś trochę
asfaltu i wylewa go na określony kawałek drogi. W ten sposób został zrobiony koniec ulicy
Modrzejowskiej wchodząca w ulicę Kolejową. Teraz jest rozbierany ze względów
technologicznych, ale miasto za ten kawałek drogi nie płaciło. W związku z powyższym tego
typu negocjacje są możliwe, jeśli wchodzi się jednak w fazę z udziałem prawników, nie ma
o tym mowy.
Randy Adam Zaczkowski zapytał, czy ma rozumieć, że tam jest tego typu sytuacja.
Burmistrz Miasta powiedział, że tam jest napięta sytuacja o tyle, że wina jest ewidentnie po
stronie podwykonawcy. Obecnie jakość robót się poprawiła. Fakt, że robią to trzeci raz, jest
dowodem na to, że Burmistrz stara się stać na straży wydawania pieniędzy publicznych. Teraz
są tacy wykonawcy, że Burmistrz często spędza czas poza Myszkowem i sądzi się o rzeczy,
o które nie powinien. Tacy są teraz wykonawcy i takie jest dobrodziejstwo prawa zamówień
publicznych.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że nie kwestionuje działań odbiorowych, tylko
jakość wykonania.
Burmistrz Miasta powiedział, że nie wiadomo, co jeszcze się okaże w trakcie wykonania.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że co roku porusza temat osiedli mieszkaniowych przy
ul. Skłodowskiej i dróg osiedlowych.
Burmistrz Miasta powiedział, że w ramach ustalonej wartości kosztorysowej dróg
asfaltowych, należy wybrać listę. Na liście bazowej są 4 bloki na drodze do MTBS, w kręgu
za dawnym sklepem Słoneczko. Tu będzie wykonany asfalt.
Radny Sławomir Zalega poruszył temat dojazdu do Przedszkola nr 4, rodzice zostawiają
samochody koło cmentarza, żeby zaprowadzić dzieci do przedszkola.
Burmistrz Miasta powiedział, że wybiera coś kosztem czegoś. Z dróg osiedlowych wybiera tę
drogę na listę bazową, a droga przy Przedszkolu nr 4 jest na liście rezerwowej. Podczas
spotkania z mieszkańcami na Ciszówce okazało się, że największa uciążliwość dla
mieszkańców Myszkowa jest na linii, na której jeżdżą tiry. Tam jest potrzeba zrobienia drogi
w pierwszej kolejności. Całkowicie rozjechana droga jest ul. Królowej Jadwigi przy kościele
w Mrzygłodzie, droga prowadząca na Mrzygłódkę również nadaje się do zrobienia nakładki.
W tym roku ta droga będzie lepiona, ponieważ będzie robiona ul. Kopernika. Jeżeli zostaną
oszczędności, przewidziana do remontu ulice to fragment ul. Pięknej i ul. Waryńskiego.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że na ul. Kopernika było łatanie dziur i znowu jest to
samo.
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Burmistrz Miasta powiedział, że to było doraźne klejenie.
Radna Iwona Skotniczna zapytała na prośbę pracowników firmy Krisbut o wodę stojącą na
ulicy Słowackiego, ponieważ kiedyś zostali ochlapani tą śmierdzącą wodą. Jest to uciążliwa
kwestia. Poprosiła o rozmowę z Zarządem Dróg, żeby coś z tą sprawą zrobić, mając na
uwadze również bezpieczeństwo mieszkańców.
Burmistrz Miasta powiedział, że podjął działania w tej sprawie, dzwonił do Dyrektora
Zarządu Dróg w tej sprawie. Dyrektor powiedział, że w tym roku ma być coś z tym zrobione.
Zadeklarował, że wystosuje pismo i zbierze pod nim podpisy radnych.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, która ulica jest
powiatowa, a która jest miasta. Oni zwracają się do radnych, którzy są przedstawicielami tego
miasta. Przypomniała, że do tej inwestycji miasto dołożyło kiedyś 1,5 mln zł. Poprosiła, żeby
w tej sprawie mieszkańcom pomóc.
Radny Sławomir Zalega zapytał odnośnie działu 801 projektu uchwały, jest kwota 100 tys. zł,
a w dziale 90 001 jest tylko 20 tys. zł na ul. Kolejową. Czy ta kwota starczy, jeżeli na
ul. Kolejowej jest do zrobienia 10 metrów drogi.
Burmistrz Miasta sprostował, że kwota 20 tys. zł to kwota dodana do zadania inwestycyjnego
polegającego na odtworzeniu drogi w ul. Kolejowej. To jest brakująca kwota do realizacji
całego zadania. Wyjaśnił, że bolączki tego typu, to czasami też kwestia projektu.
Radny Sławomir Zalega zgodził się z wyjaśnieniem Burmistrza.
Przewodnicząca komisji powróciła do tematu poruszanego wcześniej przez radnego
Zaczkowskiego, czyli przeznaczenia kwoty 15 tys. zł zaplanowanej w budżecie na chodnik na
Placu Dworcowym, na drogi gruntowe. Poprosiła, aby Burmistrz usatysfakcjonował radnych.
Burmistrz Miasta powiedział, że zależy mu na tym, żeby dróg do remontu ubywało. Liczył na
to, że radni nie uznają go winowajcą, że przyszła tak szczególna zima, jaka była w tym roku.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że nikt o zimę Burmistrz nie oskarża, ale od dłuższego
czasu takie jest wytłumaczenie „ponieważ była zima”. Stwierdził, że gmina ma do czynienia
w pewnym sensie z sytuacją kryzysową. Co do samego chodnika, chciałby uczciwie podejść
do tematu. Na komisji rozwoju efekt rozmów był taki, żeby te pieniądze przeznaczyć na
gruntówki. Pozostawił temat do przemyślenia.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że na Placu Dworcowym jest duże zamieszanie
w związku z PKP i PKS. Jego zdaniem należy iść w jednym kierunku, czyli naprawę dróg.
Pani Ola Kępska powiedziała, że nikt nie kwestionuje, czy te drogi trzeba zrobić, one na
pewno będą zrobione. Podkreśliła wagę wyremontowania chodnika na Placu Dworcowym.
Radny Dariusz Muszczak nazwał Burmistrza zacnym i szalenie inteligentnym człowiekiem,
za co radni go szanują. Dodał też, że Burmistrz ma taką strategię, prosi radnych o rzeczy
naprawdę potrzebne, a jeżeli radni zwracają się z potrzebą o realizację jakiejś inwestycji, czy
naprawę drogi, to wtedy radni muszą wskazać źródło finansowania albo gdzie Burmistrz musi
zabrać, żeby dać.
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Burmistrz Miasta powiedział, że taka jest koncepcja, on tego nie wymyślił.
Pani Ola Kępska powiedziała, że to są tylko przesunięcia w dziale Ochrona środowiska, na
poprawę stanu bezpieczeństwa chodnika.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że Ochrona środowiska też ma za zadanie dokupić kosze,
poprawiać wizerunek miasta, bo jest fatalny. Część zakupów zostało już zaplanowanych,
donice na poprawę wizerunku miasta. Zapytał jak to będzie wyglądało, jak zostaną
wymienione donice, a chodnik będzie dalej taki. Powiedział, że widzi w tym zamysł, dlaczego
wydział OK chce to zrobić w sposób spójny.
Radna Iwona Skotniczna zapytała, czy na tej inwestycji nie da się nic wygospodarować.
Burmistrz Miasta powiedział, że jeszcze tego nie wie, bo inwestycja nie została zrealizowana.
Pani Ola Kępska powiedziała, że najpierw trzeba środki zabezpieczyć, żeby mieć pełny obraz
tego, ile to będzie kosztowało. Wcale nie jest powiedziane, że to będzie 15 tys. zł.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że sama widziała, jak kobieta potknęła się o wystające
pływy i przewróciła. Dodała, że Plac Dworcowy będzie poprawiany. Zaproponowała, aby w
związku z tym nie robić kompleksowo tego w tej kwocie i wydać mniej środków, a pozostałą
kwotę przeznaczyć na drogi, które są w takim stanie.
Burmistrz Miasta powiedział, że to nie są duże pieniądze.
Radny Adam Zaczkowski stwierdził, że to byłby sygnał, że każde wygospodarowane
pieniądze są przeznaczane na rzeczy pierwszej potrzeby.
Burmistrz Miasta powiedział, że może być tak, że ktoś z mieszkańców przyjdzie na tą
komisję i zapyta, kto z radnych był przeciwko temu chodnikowi. Prawda jest taka, że zawsze
kogoś się ucieszy, a komuś trzeba odmówić.
Radny Adam Zaczkowski przypomniał, że w poniedziałek był jednogłośny wniosek, to
powinno być wybierane według pewnych kryteriów. Dodał, że Burmistrz na spotkaniach
pokazuje te kryteria.
Burmistrz Miasta wytłumaczył, że w żartobliwy sposób pokazuje trudność wyboru.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że są to poważne sytuacje w dotarciu mieszkańców do
domu. Stwierdził żartobliwie, że kiedy się pójdzie krzywym chodnikiem, nie przeszkodzi to
iść.
Burmistrz Miasta powiedział, że wygląda to tak, że inaczej wygląda droga gruntowa po
roztopach, a inaczej, kiedy wyschła. Przyznał, że nie powiedział, żeby nie robić tych dróg.
Odczucie społeczne jest inne po deszczu, inne po słońcu. Społeczeństwo ma do tego prawą,
a rolą Burmistrza i radnych jest odpowiadanie na pytania i znajdywać rozwiązanie.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że wszyscy nigdy nie będą zadowoleni, trudno to
wypośrodkować. Przyznała, że Burmistrz na pewno znajdzie pieniądze i dołoży na te
gruntówki.
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Radna Iwona Skotniczna zapytała, czy gmina ma możliwość skorzystania z pożyczki lub
kredytu na gruntówki.
Burmistrz Miasta przyznał, że poprosił Panią Skarbnik o szukanie rozwiązania, korzystając
z obecnej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Chodzi o to, żeby RIO pozwoliło gminie
wymyśleć sposób na to, co jest powszechnie wydatkiem bieżącym, żeby stało się wydatkiem
majątkowym. Można wtedy powiedzieć, że zadłużamy gminę, żeby uniknąć kosztów
w przyszłości. Wtedy można to skalkulować i być może będzie to miało stopę opłacalności.
Przewodnicząca komisji zaproponowała przyjąć tą uchwałę, a pan Burmistrz na pewno
znajdzie środki i dołoży do gruntówek.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
8 radnych. Przy 5 głosach za, 3 wstrzymujących się, projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Myszków na lata 2013-2026.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
8 radnych. Przy 5 głosach za, 3 wstrzymujących się, projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie.
4/ Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków własności
niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
8 radnych. Przy 8 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
5/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu
na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr
1714 S ul. Bory w Myszkowie, odcinek od skrzyżowania z ulicą Stawową do granicy
Powiatu Myszkowskiego z Powiatem Zawierciańskim.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
8 radnych. Przy 8 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
6/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2013-2015.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
8 radnych. Przy 8 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
7/ Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
8 radnych. Przy 8 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
8/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Miasta
w Myszkowie.
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Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
8 radnych. Przy 8 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
9/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta w Myszkowie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
8 radnych. Przy 8 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
10/ Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Myszków
nieruchomości stanowiącej drogę gminną.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
8 radnych. Przy 8 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
Do punktu 6.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy radni maja jakieś zapytania, uwagi.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy w ramach komisji była lub będzie dyskutowana
informacja w sprawie bezpieczeństwa.
Burmistrz Miasta powiedział, że Komendant Policji zwrócił się z prośbą, żeby informacja nt.
bezpieczeństwa została przedstawiona na sesji, wzorem innych gmin. Chciałby zainteresować
tą informacją nie tylko komisję branżową, tylko wszystkich radnych. W programie najbliższej
sesji jest planowane wystąpienie Pana Komendanta.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że w tym informatorze w bardzo ciekawy sposób jest
przedstawiony sposób wykrywalności przestępstw na terenie gminy, jaki wpływ miała
likwidacja posterunków Policji. Zainteresował zebranych na posiedzeniu komisji
argumentacją przemawiającą za zakupem radiowozu dla wydziału kryminalnego. Z uwagi na
dużą przestępczość wśród młodzieży na terenie powiatu myszkowskiego, zachęcał do
poczynienia profilaktyki w tym zakresie przez gminę. Podkreślił rolę Burmistrza
w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Zwrócił uwagę na wyniki Policji
odnośnie wykrywalności przestępstw wśród nieletnich, które są traktowane jako jedne
z najlepszych w województwie śląskim. Zachęcił wszystkich obecnych do lektury. Dodał, że
Komendant Policji rozpoczął kilka miesięcy temu bardzo szczytną inicjatywę dotyczącą
rejonizacji potrzeb lokalnych. Inicjatywa polega na współpracy dzielnicowych z radnymi,
każdy dzielnicowy zaapelował o reakcje na sygnały społeczeństwa np. zakłócanie
społeczeństwa, stosowanie przemocy w rodzinie, podejrzenie o posiadanie środków
odurzających itd. Przypomniał, że na stronie internetowej są zdjęcia dzielnicowych. Zdaniem
radnego te działają wyeliminują karygodne czyny społeczeństwa.
Przewodnicząca komisji zapytała o tablice ogłoszeniowe na Światowicie, które miały zostać
zrobione, a do dnia dzisiejszego ich nie ma.
Burmistrz Miasta powiedział, że sprawdzi to.
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Radny Sławomir Zalega zapytał, kiedy będzie przetarg na śmieci.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że być może w najbliższy czwartek lub piątek.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że wyznaje zasadę małymi krokami, ale do celu.
Przypomniał, że 2 lata temu na jednej z komisji podjął temat siłowni męskiej w MOSiR.
Bardzo się cieszy z efektu i zaprasza radnych do obejrzenia tej siłowni. Pochwalił dyrektora
MOSiR za zagospodarowanie przestrzeni, urządzenie siłowni, która cieszy się powodzeniem
wśród społeczeństwa. Dodał, że szatnie i zaplecze sanitarne są w fatalnym stanie. Jego
zdaniem kolejną potrzebą na MOSIR będzie przebudowa kompleksu szatni i zaplecza
sanitarnego, poza dachem. Zwrócił się do Burmistrza z pytaniem, czy to prawda, że
w stosunku do firmy Saniko jest przewidziane w tym roku wsparcie finansowe w wysokości
około 500 tys. zł na ratowanie spółki.
Burmistrz Miasta powiedział, że o niczym takim nie wie.
Przewodnicząca komisji odczytała pismo od Wojewody Śląskiego o repatriantach.
Radny Andrzej Giewon poprosił, żeby Burmistrz nie zapomniał o kinie. W przyszłym
tygodniu przyjeżdżają fachowcy z Warszawy i będą wyceniać przejście kina na system
cyfrowy.
Burmistrz Miasta powiedział, że pamięta, że jednym z postanowień komisji oświaty było
wygospodarowanie pierwszych oszczędności na kino.
Radna Iwona Skotniczna poruszyła temat pomocy medycznej doraźnej świątecznej POZ,
zapytała, czy pan Burmistrz coś wie na ten temat oraz czy są szanse na zmianę sytuacji.
Burmistrz Miasta powiedział, że za wiele nie wie na ten temat, poza tym, że była wizyta,
kontrola przedstawicieli NFZ, są składane wnioski na nierzetelność oferty firmy,
w porównaniu z faktycznym wykonywaniem usług na ul. Traugutta. Wiadomo mu, że były
skargi mieszkańców na usługi.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że słyszała, że jedna osoba czekała na karetkę
4 godziny.
Radny Adam Zaczkowski poprosił o interwencję odnośnie niedostępności placów zabaw
w godzinach popołudniowych. Jego zdaniem nie powinno tak być, żeby po godzinie 15-ej
plac szkolny był zamknięty.
Burmistrz Miasta powiedział, że gmina ma kilka placów zabaw. Były rozmowy na ten temat z
dyrektorami szkół. Pozmieniały się zasady. Podał przykład szkoły na Pohulance, dyrekcja
bojąc się odpowiedzialności za to co się stanie po godzinach ich pracy, zamykała bramę.
Młodzież przeskakiwała przez bramę i biegała po boisku. Zadeklarował, że sprawdzi, czy
place zabaw w ramach Programu Radosna Szkoła mają otwartość w ramach godzin pracy
placówki czy otwartość w ogóle. Odniósł się do tematu oszczędności. Powiedział, że gmina
ma teraz sprawę w Sądzie Pracy przeciwko firmie Interhall, wykonawcy Orlika w dzielnicy
Mrzygłód. Chodzi o pochylający się słupek od koszykówki. Firma uchylała się od robót, które
kosztowałyby ją kilka tysięcy złotych, zaczęły biec kary umowne, których uzbierało się
79 tys. zł. Firma skierowała sprawę do sądu. Była już jedna rozprawa, następna będzie w
maju i na niej będzie ogłoszony werdykt. Sąd może powiedzieć, że gminie nie należy się kara
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umowna. Kiedy są zaproponował ugodę, firma zaproponowała wykonanie usługi zastępczej,
czego gminie nie można zrobić. Zaproponowała wykonanie robót za około 20 tys. zł. Kiedy
gmina wyraziła zgodę na zawarcie umowy, ale przed sądem, ponieważ wysokość tej kwoty
gminę nie zadawala. Firma przed sądem zaproponowała kwotę 10 tys. zł. Kwota 79 tys. zł
stanowi 6,3% kontraktu. Nowe prawo zamówień publicznych mówi, że jeżeli firma będzie
ukarana prawomocnym wyrokiem za niewłaściwe wykonanie usługi, gdzie wartość kar
umownych przekroczy 5%, nie będzie mogła stawać do przetargów w ramach zamówień
publicznych. Dla firmy oznacza to albo być albo nie być. Gdyby doszło do ugody propozycja
gminy będzie wynosiła 4,9%. 1/3 kwoty trzeba będzie zwrócić do Ministra Sportu, 1/3 do
Urzędu Marszałkowskiego, 1/3 zostanie dla gminy. Zadeklarował, że jeśli będzie znał
werdykt, poinformuje o tym. Pokazał w ten sposób, że być może będą tutaj oszczędności,
które będzie można przekazać na gruntówki.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że na Orlika we Mrzygłodzie można się dostać tylko
konno.
Burmistrz Miasta powiedział, że wśród wniosków mieszkańców Mrzygłodu jest droga do
Orlika, czyli Plac Sportowy i ul. Nierada.
Radna Iwona Skotniczna dodała, że ul. Traugutta jest również w tragicznym stanie.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy będzie oficjalne otwarcie placu zabaw w ramach
Programu Radosna szkoła na Światowicie.
Burmistrz Miasta powiedziała, że Pani Dyrektor o tym decyduje.
Korzystając z okazji Burmistrz zaprosił radnych na otwarcie Orlika na Nowej Wsi, które
odbędzie się 10 maja br.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodnicząca komisji
Mirosława Picheta

Magdalena Niewiadomska

19

