PROTOKÓŁ Nr 30/13
z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
z dnia 18 listopada 2013 r.
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. Pan Władysław Derejczyk – Mieszkaniec Miasta Myszkowa.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawy różne.
4. Informacja o stanie dochodów budżetu miasta.
5. Informacja o pozyskanych środkach pozabudżetowych.
6. Zaopiniowanie propozycji wysokości podatków i opłat lokalnych na 2014r.
7. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
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.
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.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 9 głosach za, protokół został przyjęty – jednogłośnie.
Do punktu 3.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna powitała pana Władysława Derejczyka,
zaproszonego na posiedzenie komisji w związku z propozycją dotyczącą upamiętnienia
zakładów istniejących na terenie Myszkowa min. Myszkowskich Zakładów Metalurgicznych.
Poprosiła o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Pan Władysław Derejczyk podziękował za zaproszenie Burmistrzowi i radnym, którzy
pozytywnie ocenili i uważają za słuszne upamiętnienie przemysłu. Wyjaśnił, że wystąpił
z takim postulatem, bo o historię trzeba dbać. Na terenie Myszkowa były cztery duże zakłady.
Jak na razie, po każdym zakładzie coś zostało, po Wartexie jest Pałac Fabrykanta. Papiernia
jeszcze istnieje. Po starym zakładzie Mystal, niestety śladu nie ma. Kilkadzieścia lat temu
była propozycja, aby dawną halę odlewni, czy stalowni pozostawić jako muzeum. Niestety
inicjator tego pomysłu, wyprowadził się z Myszkowa, w tej chwili też nie żyje. W czasie
kiedy istniały Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne była Izba Tradycji, w której było
zgromadzonych wiele pamiątek od samego początku, kiedy zakład został wybudowany
poprzez strajki w okresie międzywojennym i pamiątki powojenne. Niestety w trakcie
likwidacji zakładu nikt się o nie troszczył. Likwidatorzy, którzy wtedy byli jeszcze
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w zakładzie, potraktowali to bardzo marginesowo. Wszystkie pamiątki, nie tylko z Mystalu
trafiły prawdopodobnie do Częstochowy. Izba Tradycji była również w Papierni oraz Fabryce
Naczyń Emaliowanych, gdzie było najwięcej pamiątek. Zdaniem pana Derejczyka warto
byłoby upamiętnić to miejsce, dlatego zasugerował od siebie obelisk. Przeprowadził wiele
rozmów z panem Burmistrzem na temat tego, że nie musi to być obelisk, może to być tablica
pamiątkowa, na której widniałaby nazwa zakładu oraz data, w jakim widniał okresie. Jest to
po to, żeby Ci, którzy będą tu mieszkali wiedzieli, że istniał tu taki zakład. Przypomniał, że na
Michałowie istnieje obelisk upamiętniający wielki piec Michałów. Powstał ponad 150 lat
temu. Obelisk na Michałowie jeszcze istnieje, ale jest zaniedbany. Zaapelował do radnych, że
warto byłoby tamto miejsce uporządkować. Dodał, że cieszy się, że zostało to pozytywnie
ocenione oraz że coś takiego powstanie. Przyznał, że nie ma gotowej sugestii, propozycji.
Niech to będzie jakaś część, która będzie mówiła, co to za zakład, kiedy powstał, z jakiego
powodu powstanie, mając na myśli pierwszych właścicieli Baurertz.
Radna Mirosława Picheta powiedziała, że od młodych lat pracowała w tym zakładzie.
Dyrekcja bardzo dbała o zakład oraz o pracowników. W owych czasach Mystal bardzo dużo
przysłużył się również dla miasta. Jej zdaniem radni powinni coś zrobić, żeby upamiętnić
Mystal. Trzeba wziąć pod uwagę, że ze środków zakładów tj. Mystal, MFNE, Świt została
wybudowana Przychodnia Zdrowia, żeby na miejscu dla pracowników Mystal były
rehabilitacje i wszyscy specjaliści.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna powiedziała, że radni omawiali na jednej
z komisji temat upamiętnienia tego miejsca w Myszkowie.
Pan Burmistrz wspomniał, że zachowała się brama wjazdowa, która była bramą wjazdową do
Mystalu. Jest to również element upamiętnienia.
Radna Mirosława Picheta powiedziała, że radni wcześniej mówili o Izbie Tradycji, tzn.
miejscu, gdzie będą upamiętnione wszystkie zakłady istniejące na terenie Myszkowa, żeby
można było część z tych pamiątek odzyskać. Kiedyś Kaplica, która była na stanie Mystalu
została przekazana proboszczowi tej parafii.
Pan Władysław Derejczyk wtrącił, że Kaplica istnieje, tylko jest odrestaurowana.
Opowiedział historię pewnego incydentu związanego z tą Kaplicą. Wystąpił również do
Starosty o przekazanie tego budynku po Powiatowym Urzędzie Pracy pod Muzeum
Regionalne. Przyznał, że otrzymał odpowiedź, że jest to ceniona inicjatywa, ale niestety nie
wyrażą zgody oraz że muzeum będzie tworzone w Miejskim Domu Kultury. Zwrócił się do
Burmistrza, czy to jest prawdą? Jeżeli okazałoby się to prawdą, można byłoby poczynić
czynić starania o odzyskanie część pamiątek z Częstochowy, żeby tu wróciły.
Radny Ryszard Burski powiedział, że był wnioskodawcą, żeby zaprosić pana Władysława
Derejczyka na posiedzenie komisji, bo myślał o szerszym projekcie. Wniosek o obelisku oraz
tablicy jest bezdyskusyjny i należy go realizować. Mystal był bez wątpienia największym
i najstarszym zakładem na terenie Myszkowa. Warto byłoby to upamiętnić, tym bardziej, że
jak podkreślał radny Burski, myślał, że te pamiątki były gromadzone przez pana Derejczyka.
Teraz dowiaduje się, że one są w Częstochowie. W ubiegłej kadencji radny składał
interpelacje, żeby budynek po PUP w tym celu zaadoptować i przeznaczyć, mając na celu
wykorzystanie tych pamiątek. Jeżeli one są w Częstochowie, to znaczy, że niewiele z tego
zostało. Prosił, aby inicjatywę pana Derejczyka potraktować trochę szerzej i stworzyć zręby

2

takiego Muzeum Ziemi Myszkowskiej. Tym bardziej, że Myszków ma niewiele pamiątek,
niewiele historii zostało, a to na pewno byłby ciekawy element.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna zapytała, czy ktoś z radnych zabierze jeszcze
głos w tej sprawie?
Pan Burmistrz odpowiedział, że gmina ma do czynienia z dwoma zagadnieniami. Pierwsze
zagadnienie dotyczyło wniosku na jednej z Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, żeby wystąpić do Starostwa celem uruchomienia pomysłu, o którym mówi
pan Derejczyk, żeby była siedziba PUP stała się siedzibą muzeum. Dodał, że napisał takie
pismo na wniosek komisji, a odpowiedź Starostwa była taka, że na tym etapie Starostwo
rozważa, co z tym budynkiem zrobić, więc temat nie był dalej kontynuowany. Drugi wątek
upamiętnienia zakładów przemysłowych, wiąże się miejscem, gdzie był tzw. stary zakład,
a dzisiaj stoi Galeria Kupiecka. Gmina w ramach pierwokupu kupiła działkę przed Galerią
z zamiarem, żeby mieć kontrolę nad tą częścią miasta, bo posiadanie w tym miejscu działki
przy prywatnych inwestorach mogłoby później oddziaływać na to, jak ta część miasta będzie
wyglądać. Gmina miała dużo wniosków, żeby tą nieruchomość wynająć i miasto w jakiś
sposób na tej nieruchomości osiągałoby dochód. Ten ewentualny dochód miasta stałby się
przyczyną jeszcze większych kłopotów kupców sprzedających w Galerii Oczko. Gmina
stwierdziła, że nie będzie wchodzić w element konkurencji między kupcami i wstrzymała się
z zamiarem zagospodarowania tej nieruchomości w sposób komercyjny. Przedstawiciele
gminy spotkali się z przedstawicielami kupców na sali sesyjnej, były zgłaszane różne
pomysły. Najprostszy pomysł to wysypanie działki żwirem i powiększenie miejsc
parkingowych. Z uwagi na to, że życie się zmienia i nikt nie wie, jakie będzie za 5, 10 lat,
gmina stwierdziła, że nawiąże do historii tego miejsca. Jest przygotowany w tej chwili
projekt, jest wybrana firma wykonawcza, która to miejsce zaadoptuje na potrzeby kupców,
czyli stoiska rowerowe, murek z możliwością osadzenia tej bramy, która była bramą
wjazdową dla kolejki na stary zakład. W tej chwili trwają tylko rozmowy, co do ustalenia,
w stosunku do kogo, bo miasto nie jest właścicielem tej bramy, w stosunku do kogo gmina ma
wykonać ruch, żeby pozyskać tą bramę. Brama nie zaginęła, gmina wie, gdzie ona jest.
Gmina wydając kwotę kilku tysięcy złotych, musi wiedzieć, komu środki publiczne ma
zapłacić w majestacie prawa. Gmina nie czeka na bramę, tylko przygotowuje miejsce, żeby je
upamiętnić. To jest również zamysł, obok istniejących już dwóch malunków na ścianach
Galerii Kupieckiej Oczko tzw. murali. Wszystkich murali jest 12 w mieście, to też jest
nawiązanie do tradycji przemysłowej miasta. To byłby taki akcent i takie nawiązanie.
Przyznał, że musi zapytać panią dyrektor MDK, czy powstaje jakaś Izba Pamięci, czy
zbierane są jakieś pamiątki? Sprawdzi, czy została podjęta jakaś inicjatywa przez panią
dyrektor, ponieważ przy MDK działają różne stowarzyszenia, grupy społeczne, różne grupy
z bardzo fajnymi inicjatywami. Przyznał, że nie wyklucza czegoś takiego, że ktoś powziął
taki zryw i że coś się dzieje. Murale wywodzą się z MDK, bo człowiek, który pracuje
w bibliotece i jest pasjonatem historii nawiązał kontakty w bezpośredniej linii ze
spadkobiercami rodziny Baurertzów i doprecyzowuje pewne informacje w oparciu o wymianę
materiałów historycznych. Te murale, które powstały, są prawdopodobnie jedyne oprócz
murali powstańczych w Warszawie. Prawdopodobnie Myszków jest pierwszym miastem,
który ma historię wymalowaną w formie graffiti na murach naszego miasta. Jest to element
mówiący o tym, że gmina dba o historię miasta.
Pan Władysław Derejczyk powiedział, że chwalebne jest, że ktoś pomyślał o bramie
wjazdowej do Mystalu. Dodał, że na terenie zakładu funkcjonowała kiedyś lokomotywa
wąskotorowa, została zabrana do Częstochowy i nie wiadomo, czy jeszcze istnieje.
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Przypomniał, że na terenie starego zakładu była tablica pamiątkowa z okazji 100-lecia
istnienia zakładu, na której widniał napis „Kochajcie ten zakład jak myśmy kochali.
Emeryci”. Był okres, że ta tablica zginęła, następnie znalazła się i została przeniesiona na
nowy zakład, zniknęły tylko śruby mocujące, następnie również została zabrana do
Częstochowy.
Pan Zenon Adam Kudryś powiedział jako były pracownik Mystal, że jest w posiadaniu kilku
elementów upamiętniających ten zakład, telefon, maszynę księgującą. Zaproponował, aby pan
Derejczyk rozszerzył swój wniosek, zgromadził ludzi, utworzył fundację dla upamiętnienia
zakładu Mystal.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna zwróciła się do Burmistrza, że dobrze byłoby,
żeby było takie miejsce upamiętniające.
Pan Burmistrz powiedział, że w ramach wydatków tego budżetu działka przed Galerią
Kupiecką Oczko będzie pod to przygotowana. Jeśli zostanie wyjaśniona sprawa, komu gmina
ma zapłacić za bramę, powstanie tam brama. Będzie to kolejny akcent historii miasta obok
murali.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna wsłuchując się w wypowiedzi różnych osób
stwierdziła, że jest potrzebne takie miejsce, gdzie można składać pamiątki po różnych
zakładach pracy. PUP byłby dobrym miejscem.
Pan Burmistrz dodał, że była odpowiedź ze Starostwa, że zastanawiają się nad pomysłem na
ten budynek. Odpowiedź nie była definitywna.
Radny Ryszard Burski powiedział, że słyszał, że jakaś szkoła w powiecie zawierciańskim
zorganizowała wspomnienia z czasów PRL, gdzie były wystawione telewizory, historyczna
pralka Frania itd. Wspólna inicjatywa radnych i pana Derejczyka warta jest wsparcia
w szerszym projekcie. Chodzi o lokalizację, jego zdaniem Starostwo się nie zgodzi na ten
pomysł. Zdaniem radnego na bazie Przychodni, która jest własnością powiatu,
w podziemiach, które były wykorzystane kiedyś na cele lecznicze, można utworzyć taki
projekt. Pomieszczenia są ogrzewane i przede wszystkim bezużyteczne, jest tam spora
powierzchnia i można by to było połączyć, tym bardziej, że jest to pamiątka powiązana
z Mystalem. Zwrócił się pytaniem do pana Derejczyka, czy omawiane wcześniej pamiątki
przejęło Muzeum Częstochowskie?
Radny Artur Wrona dodał, że nie wiadomo, czy to jest jeszcze do odzyskania.
Radna Mirosława Picheta zaproponowała kontakt z panią syndyk, która powinna wiedzieć,
gdzie one zostały przekazane. Chyba nie zostało jeszcze wszystko sprzedane.
Pan Władysław Derejczyk powiedział, że skontaktowała się z nim pewna osoba
z Częstochowy, bo wiedziała, że się tym interesuje. W mocy tej osoby było tylko ściągnięcie
tych pamiątek, nie zwrot.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna zapytała, czy wspomniana wcześniej kolejka
wąskotorowa jeszcze istnieje?
Pan Władysław Derejczyk powiedział, że musiałby odtworzyć swoją pamięć.
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Radny Adam Zaczkowski zasugerował lepsze miejsce w centrum miasta, w miejscu po starym
zakładzie, gdzie teraz jest Galeria Oczko i w dużej części ta powierzchnia jest
niewykorzystana. Być może właściciel Galerii zgodziłby się na zorganizowanie części
wystawienniczej, to dla niego byłaby również reklama. Byłoby to miejsce ogólnodostępne,
bezpłatnie bez żadnych nakładów i można by zorganizować wystawę.
Radny Ryszard Burski dodał, że byłaby to namiastka muzeum. Zaproponował, żeby
sformułować wniosek na bazie pomysłu odnośnie obelisku, żeby zrealizować szerszy projekt.
Ktoś powinien się tym zająć profesjonalnie, dowiedzieć się, gdzie te rekwizyty są i w jakiej
ilości. Najpierw trzeba byłoby wiedzieć, ile jest tych eksponatów, dopiero szukać pod to
odpowiedniej powierzchni.
Komisja sformułowała wniosek.
Komisja akceptuje i przychyla się do postulatu pana Władysława Derejczyka
dotyczącego upamiętnienia nieistniejących zakładów przemysłowych na terenie
Myszkowa oraz wnioskuje o powołanie zespołu dotyczącego poszerzenia tego projektu
będącego zaczątkiem Muzeum Ziemi Myszkowskiej.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 9 radnych. Przy 9 głosach za, wniosek
został przyjęty pozytywnie.
Pan Władysław Derejczyk podziękował i powiedział, że jest bardzo usatysfakcjonowany
stanowiskiem radnych, komisji i pana Burmistrza. Dodał, że wierzy, że ta pamiątka przetrwa
następne pokolenia. Przyznał, że warto byłoby się pokusić o to, co mówił pan Kudryś,
o założenie fundacji i rozszerzenie tego na pozostałe zakłady oraz na region Myszkowa.
Radny Ryszard Burski dodał, że taka jest intencja tego wniosku.
Radna Mirosława Picheta zapytała Burmistrza odnośnie basenu na Pohulance, kiedy zostanie
wywieziony stamtąd gruz?
Pan Burmistrz odpowiedział, że gruz nie będzie wywożony w ogóle. Według autora projektu,
który w tej chwili jest sporządzany, gruz zostanie wykorzystany dla ukształtowania terenu.
Radna Mirosława Picheta zwróciła uwagę, że tuż przy blokach są dosyć duże drzewa,
mieszkańcy prosili, żeby trochę wyżej je podciąć.
Pan Burmistrz powiedział, że nie wie, czy gmina zdąży w tym roku, ponieważ pielęgnacja
drzew była już tam prowadzona. Przyznał, że zajmie się tą sprawą, ale najprawdopodobniej
przyszłym roku. Wyjaśnił, że niedawno była dokonywana pielęgnacja drzew, było wycinanie
chorych drzew, wtedy można było to zrobić, ale teraz pielęgnacja jest już wykonana.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna zapytała, czy są jakieś nowe wiadomości
odnośnie dworca PKP?
Pan Burmistrz odpowiedział, że był w PKP na kilku spotkaniach. Na jednym z tym spotkań
dowiedział się, że ogłoszono drugi przetarg i nikt się na niego nie zgłosił. Okazało się, że
jakiś dycydent zadecydował o takiej organizacji przetargu, gdzie dla dużo mniejszej wartości
dokończenia prac oferent miał ponosić odpowiedzialność za całą wartość dotychczas
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wykonywanych prac. Nikt nic nie zgłosił. W tej chwili, przynajmniej pani dyrektor PKP
zapewniła Burmistrza, ktoś zrozumiał swój błąd, ma zostać ogłoszony przetarg, gdzie
odpowiedzialność będzie tylko za prace, które ewentualnie ktoś wykona. Ma być jeszcze
jeden przetarg, to wpływa na kwestie gminy i terminy, już w zasadzie doprecyzowanej
umowie na szalety.
Radna Mirosława Picheta zwróciła się do Burmistrza, czy byłaby możliwość postawienia tam
wiaty przystankowej?
Pan Burmistrz powiedział, że gmina jest po przetargu, została wyłoniona firma, która
wykonuje w ramach jednej z pozycji budżetu nowe wiaty przystankowe. Wiaty przystankowe
będą, na ten temat były prowadzone rozmowy z panią dyrektor PKP i powiedziała, że jeżeli
gmina znajdzie miejsce, które nie będzie za blisko prac budowlanych, to mogłaby postawić
tymczasową wiatę.
Radna Mirosława Picheta dodała, że mogłaby tam być jakaś ławka, głównie z uwagi na
starsze osoby.
Pan Burmistrz odpowiedział, że wstępnie powiedziano tak.
Radna Mirosława Picheta zapytała, w jakim terminie ta wiata mogłaby być?
Pan Burmistrz odpowiedział, że w ciągu dwóch tygodni gmina powinna mieć wiatę.
Radny Adam Zaczkowski zapytał Burmistrza, od kiedy ma te informacje dotycząca dworca
PKP?
Pan Burmistrz odpowiedział, że ma informacje z zeszłego tygodnia.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że przy okazji przekazywania do remontu dworca
w Poraju, rozmawiał z osobą, która nadzoruje i usłyszał, że chyba na koniec października
został rozstrzygnięty przetarg i wybrany wykonawca.
Pan Burmistrz dodał, że widocznie mają inne źródła informacji.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że być może wykonawca odstąpił od umowy, skoro
informacje Burmistrza są takie.
Pan Burmistrz powiedział, że nikt się nie zgłosił. Warunki przetargu tak były napisane, że
Katowice patrzyły z niedowierzaniem na Warszawę.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że on nie mówi o drugim przetargu, podobno odbył się
już trzeci przetarg. Stwierdził, że trzeba to sprawdzić. Przyznał, że rozmawiał również z tą
osobą o możliwości zrealizowania tzw. dworca zastępczego, czyli kontenera, w którym
można stworzyć doraźną poczekalnię. Informacja była taka, że nie będzie to realizowane, bo
jest wybrany wykonawca i ma 6 tygodni czasu na dokończenie, przynajmniej to ma
umożliwić otwarcie budynku. Jest tak jeszcze kwestia ułożenia kostki. Zwrócił się do
Burmistrza, że warto byłoby to zweryfikować.
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Pan Burmistrz wyjaśnił, że w trakcie rozmowy rozpoczął od zapytania, czy kolej może
zapewnić miejsce. Podkreślił, że uderza to w wizerunek miasta, jak również kolej. Pani
dyrektor powiedziała, że ponieważ bardzo szybko będzie ogłaszany trzeci przetarg, liczą, że
to już będzie koniec i nie wpłynie to na umowę dotyczącą szalet miejskich. Kolej nie widzi
celowości tego, żeby stawiać kontener, skoro za 2-3 tygodnie nie będzie miał on racji bytu.
Kiedy zapytał o wiatę, usłyszał, że zawsze ją można dostawić i odstawić.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna powiedziała, że podczas ubiegłej zimy bardzo
dużo młodzieży, czy ludzi oczekujących na pociąg, chroniło się w sklepach. Teraz jest piękna
pogoda, ale w każdej chwili może się to zmienić i znowu powtórzy się sytuacja sprzed roku.
Jeżeli nie ma szans, żeby ten dworzec był dokończony w grudniu, to faktycznie przydałby się
kontener.
Pan Burmistrz powiedział, że na kontener kolej się jeżyła.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna powiedziała, że kolej powinna robić, to co do
niej należy.
Pan Burmistrz dodał, że rozmowy z PKP nie są łatwe. Nie chciałby, żeby ktoś powiedział, że
miasto jest winne, że to nie jest zrobione.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna powiedziała, że radni wiedzą, że to nie
miasto robi dworzec, tylko PKP.
Radna Mirosława Picheta zapytała, czy dalej są jakieś rozmowy prowadzone odnośnie terenu
dworca PKS?
Pan Burmistrz powiedział, że toczą się rozmowy i dlatego nic nie mówi. Decyzja
ministerstwa ma się do końca roku wykrystalizować. Najprawdopodobniej gmina będzie
stawać do licytacji, chyba że minister skorzysta z wniosku, który gmina złożyła. Rozmowy są
obiecujące. Gdyby udało się gminie pozyskać ten plac, będzie to poważny ciężar
w przyszłości do zagospodarowania ten budynek. Ten budynek byłby świetny na galerie,
muzeum. Za wcześnie o tym mówić, dlatego jego zdaniem pomysł złożony przez radnego
Zaczkowskiego może być jak najbardziej rozsądny, przy czym przychylił się do zdania, bo
poznał rozmowy z prezesem Kotzurem, który podchodzi do wielu rzeczy komercyjnie. Parę
rzeczy udało się zrobić wspólnie przy okazji Dni Myszkowa. Jego zdaniem pan Kotzur jest
otwarty na tego typu propozycje, kwestia jak on do tego podejdzie, ponieważ ostatnie
rozmowy polegały na tym, że pan Kotzur uzależniał jedną rzecz od drugiej rzeczy, której
Burmistrz nigdy nie będzie mógł spełnić. Jest to trudny negocjator.
Radny Adam Zaczkowski dodał, że dla Galerii Kupieckiej mógłby być to przy okazji
dodatkowy czynnik przyciągający klientów, turystów, którzy być może nigdy by tam nie
zajrzeli. Może warto spróbować, chociaż jak podkreślił nigdy nie rozmawiał z panem
Kotzurem.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna zapytała odnośnie ul. 3-go Maja, kiedy
będzie tam udostępniony pełny ruch?
Pan Burmistrz powiedział, że na dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło od informacji, która
była przekazana na sesji, czyli 21 dniowy termin dla Powiatowego Inspektora upływa
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20 listopada. Jeżeli w tym czasie Powiatowy Inspektor nie zgłosi żadnej uwagi, to od
21 listopada ulica powinna być w pełni użytkowana.
Radna Mirosława Picheta zapytała, czy będzie już możliwy przejazd?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że firma wykonująca III etap inwestycji, czy III etap kanalizowania
miasta po stronie ul. Spółdzielczej i odnogi, zaczęła robić od innych uliczek, nie od
ul. Spółdzielczej, tylko dlatego, że dla ogólnego ruchu w mieście czekają jak będzie otwarta
ul. 3-go Maja, wtedy będzie zablokowany przejazd ul. Słowackiego, co będzie rodzić dość
duże perturbacje komunikacyjne. Dodał, że nie ma sygnałów, że Powiatowy Inspektor będzie
coś zgłaszał, ale takie jest jego prawo.
Radny Artur Wrona zapytał, czy z inwestycją na ul. 3-go Maja jest wszystko ok?
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że już są jakieś poprawy czynione.
Pan Burmistrz powiedział, że firma zgłosiła drogę do odbioru. W ramach tego odbioru, gmina
nie zakończyła odbioru, tylko wskazuje różne rzeczy do poprawki. Żeby nie uciekł ten termin,
który biegnie Inspektorowi, firma Skanska złożyła wniosek, żeby można było szybciej
użytkować drogę.
Radny Adam Zaczkowski zapytał się, czy inwestorski odbiór usterkowy nie został jeszcze
dokonany?
Pan Burmistrz odpowiedział, że ciągle trwa.
Pan Zenon Adam Kudryś zapytał w związku z wypowiedzią Burmistrza, że trwa odbiór
ul. 3 go Maja, czy jest jakaś komisja?
Pan Burmistrz odpowiedział, że każda inwestycja w mieście jest odbierana przez komisję,
w składzie której znajduje się kierownik budowy, inspektor nadzoru oraz pracownicy, którzy
tym się zajmują.
Pan Zenon Adam Kudryś zapytał, czy jest jakiś harmonogram, kiedy będzie taka komisja oraz
czy można zapytać, czy dzieje się w związku z tym dobrze? Zapytał, czy Burmistrz to
wszystko rozstrzyga?
Pan Burmistrz odpowiedział, że może rozstrzygać tylko decyzyjnie, czy przyjmujemy, czy
nie. Komisja spotkała się wtedy, jak było wszystko zgłaszane przez Skanską do odbioru,
wskazała kilka rzeczy do poprawek. Nie wiadomo, czy będzie jakieś spotkanie, może już nie.
Do punktu 4.
Informacja o stanie dochodów budżetu miasta.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna poprosiła o przedstawienie informacji.
Materiał stanowi załącznik do protokołu. Zapytała o odsetki od nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych, aż 761,84 %. Jak to rozumieć? Poprosiła o wyjaśnienie.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jak sama nazwa wskazuje, są to odsetki od nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych, ktoś otrzymał za dużo na podstawie przeprowadzonych
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potem kontroli, czy zasiłków rodzinnych, stałych, wszystkich zasiłków. Jeżeli osoba
nienależnie pobrała podatek, następuje zwrot i od tego momentu, kiedy zostało wypłacone do
momentu zwrotu naliczane są odsetki, w porównaniu do założonego planu.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna zapytała, co te osoby muszą wtedy zrobić?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że kiedy jest wydawana decyzja, jest podany termin, do którego
należy uiścić zobowiązanie, przekroczenie tego terminu oznacza, że osoba musi to zwrócić.
Jeżeli tego nie zwraca, to później są odsetki.
Radna Mirosława Picheta zapytała o dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
odnośnie dochodów z najmu dzierżawy składników majątkowych.
Pani Skarbnik powiedziała, że tutaj była założona dzierżawa z tytułu ciepłociągu. Papiernia
dokonywała wpłat i za III kwartały jest tylko taka wpłata.
Radna Mirosława Picheta zwróciła uwagę na niskie wykorzystanie, niskie wpłaty od
właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych.
Pani Skarbnik przypomniała, że na poprzedniej komisji padło pytanie, jaki jest przypis, czy
przypis tutaj założony w kwocie 1 mln 520 tys. zł, czy on jest wiarygodny. Na ten dzień,
wówczas w miesiącu październiku stanowił kwotę 1 mln 334 tys. zł. Wpłaty były za trzy
kwartały w kwocie 559 tys. zł, a na dzień dzisiejszy jest to kwota 903 tys. zł. Na koniec roku
ten przypis będzie zmniejszony, będą analizowane wszystkie pozycje, gdzie dochody zostały
po planie, zostały zbyt wygórowane. To samo dotyczy tej pozycji środki na dofinansowanie
inwestycji, czyli ograniczenie niskiej emisji, solary. Jest kwota założona wpłat mieszkańców,
to 14% wg projektu złożonego 1 mln 160 tys. zł, natomiast mieszkańcy płacili 642 tys. zł.
Dodała, że na rachunku indywidualnym gminy dla wpłat mieszkańców jest tam kwota ponad
70 tys. zł, która będzie przeznaczona do końcowego rozliczenia. Były też zwroty dla
mieszkańców, w związku z tym nie chciałaby, żeby te zwroty były bezpośrednio z budżetu
gminy, tylko z rachunku indywidualnego. Ta kwota według projektu złożonego
dofinansowanie powinna być również zmniejszona przynajmniej do 500 tys. zł.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna zapytała o dział 750 Administracja publiczna
1 tys. 355, 90 zł. Ten wskaźnik jest duży.
Pani Skarbnik dodała, że w tej pozycji zakładane są praktycznie wpływy z tytułu
wynagrodzenia płatnika 1 tys. 700 zł. Są to tzw. różne dochody. Dochody są grupowane
źródłami, nie poszczególnymi nazwami. W środku są również kwoty zwrot kosztów za lokal
5 tys. 800 zł, promocja firm 11 tys. zł, koszty upomnień to kwota ponad 3 tys. zł. Pozostałe
wpłaty to kwota 280 zł, są to drobne wpłaty.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 8 radnych. Przy 8 głosach za, informacja
została przyjęta jednogłośnie.
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Do punktu 5.
Informacja o pozyskanych środkach pozabudżetowych.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna powiedziała, że wszyscy radni otrzymali
informację. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Z uwagi na brak pytań odbyło się
głosowanie nad przyjęciem informacji o pozyskanych środkach pozabudżetowych.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 8 radnych. Przy 8 głosach za, informacja
została przyjęta jednogłośnie.
Do punktu 6.
Zaopiniowanie propozycji wysokości podatków i opłat lokalnych na 2014r.
Pani Skarbnik powiedziała, że podatki pozostały na tym samym poziomie.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna zapytała, czy radni będą mieć jakieś pytania.
W związku z brakiem pytań poprosiła radnych o zaopiniowanie propozycji podatków i opłat
lokalnych na 2014r.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 8 radnych. Przy 8 głosach za, informacja
została przyjęta jednogłośnie.

Do punktu 7.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna powiedziała, że w tej uchwale chodzi
o ul. Wyzwolenia i o ul. Piękną.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
8 radnych. Przy 8 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na
terenie gminy Myszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
8 radnych. Przy 8 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
8 radnych. Przy 8 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
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4/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
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 przyjęcia programu współpracy Gminy Myszków
w 2014r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
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 zmian w budżecie na 2013 rok.
Pani Skarbnik powiedziała, że w przedstawionej uchwale jest mało zmian, bo praktycznie
dotyczą tylko środków, które mają być przeznaczone do MOSiR i MDK oraz na promocję.
Nie wpływa to na zwiększenie dochodów i wydatków, tylko są to przesunięcia w budżecie.
Z obsługi długu, czyli w pozycji, gdzie gmina płaci odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek przenosimy kwotę, która nie będzie zagospodarowana ze względu na to, że do tej
chwili została podpisana umowa na kredyt, ale fizycznie tego kredytu na rachunek bankowy
gmina nie zaciągnęła. Jest potrzeba na wniosek dyrektorów, zabezpieczenia środków na
media, energię elektryczna i ciepło. W związku z tym taki został przedłożony projekt.
Przyznała, że dopiero dzisiaj otrzymała informację z wydziału inwestycji, że na tą sesję
powinny być dokonane zmiany w załączniku inwestycyjnym 2.2. Podkreśliła, że głównie
chodzi o dwie zmiany. Te zmiany polegają na tym, że przy dwóch inwestycjach, po pierwsze
przy budowie parkingu przy u. Sucharskiego, gmina przenosi te środki w wysokości 110 tys.
zł na 2014r. Po drugie na inwestycji Dostęp do Internetu placówek oświatowych, też
przenoszone są środki na 2014r. Podpisanie umowy skutkuje tym, że na rok 2014 te środki
powinny być zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz załączniku 2.2
uchwały budżetowej. Jest to upoważnienie dla Burmistrza, żeby taka umowa mogła być
podpisana. Przetarg na Dostęp do Internetu będzie przeprowadzony prawdopodobnie
w miesiącu grudniu, umowa dojdzie do sfinalizowana. Pieniądze te powinny być
zabezpieczone w budżecie, a podstawą na lata następne jest WPF. W związku z tym na
najbliższej Komisji Finansów i Budżetu Miasta będą przedstawiane takie zmiany do WPF. Są
to zmiany, które nie powodują zwiększenia kwot ogólnych w budżecie, czyli dochodów
i wydatków, tylko przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami i na 2014r. gmina ma
złożony projekt na 2014r. i te kwoty są tam już zabezpieczone. Wyjaśniła jak wygląda
procedura budżetowa. Kończy się rok budżetowy, gmina uchyla WPF funkcjonującą w danym
roku i z dniem 01.01.2015r. gmina uchwala nową. W tej chwili zachodzi taka konieczność,
aby dokonać takich zmian na tym etapie, żeby obowiązywały do końca roku 2013. Zostanie
również zmieniony załącznik remontowy, będą zwiększone środki z innego działu, na remont
chodników, zakup znaków drogowych, przeprowadzenie badania natężenia ruchu na
przejazdach kolejowych. Dodała, że nadal nie jest rozwiązana sprawa kina.
Pan Burmistrz dodał, że 20 listopada pani dyrektor MDK jest proszona na komisję finansów
do Starostwa i wtedy może zapadnie jakieś stanowisko.
Pani Skarbnik powiedziała, że gdyby tak się zadziało, że nie będzie już komisji Rady Miasta,
a informacja ze starostwa będzie przed sesją listopadową, to jeżeli będzie pozytywne
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stanowisko Starostwa, to środki zostaną wprowadzone w formie autopoprawki, uchwała
zostanie zmieniona.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy środki, które zostaną przekazane do MDK i MOSiR to
wynika z niedoszacowania w preliminarzu?
Pani Skarbnik powiedziała, że ze strony MOSiR bardzo duże koszty związane są z energią
cieplną i elektryczną. Na etapie kiedy był uchwalany budżet, MOSiR nie otrzymał środków,
o jakie prosił. W trakcie roku MOSiR dostał dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł na sesji
październikowej lub wrześniowej. Na bieżąco zarządzeniami Burmistrza zabezpieczane były
środki na energii elektrycznej. W tej chwili według informacji i analizy przeprowadzonej na
podstawie wykonania za trzy kwartały wynika, że MOSiR będzie miał trudności, żeby
zapłacić faktury za energię elektryczną i cieplną, tym bardziej, że trochę zadań zostało
dołożonych do MOSiR. MOSIR otrzymał to dofinansowanie, żeby nie wejść w zobowiązania
na rok 2014. Podkreśliła, że dochody nie zostały zwiększone, jedynie w ramach odsetek
zgromadzonych na rachunku bankowym od ulokowanych środków. Z jednej pozycji raczej
nie ma ponadplanowych dochodów. Stara się robić jedynie przesunięcia w ramach tego planu,
który już jest. Teraz jeśli będzie pozytywne stanowisko Starostwa w sprawie dofinansowania
do kina, to również z obsługi długu były przeznaczone środki na dofinansowanie do kina.
Podobnie jest z MDK, mają również problemy. Nie jest przekonana, że to wynika
z niedoszacowania. Do MDK zawsze gmina daje dotację, zawsze jest analizowane to co było
w poprzednim roku. Porównując 2013r. do 2012r. biorąc pod uwagę środki z Programu
Przeciwdziałania Alkoholizmowi, dofinansowanie było większe niż w 2012r. Działalność
MDK jest również o wiele lepsza, niż była. Są to koszty związane z mediami, głównie chodzi
o ciepło i energię. Jeżeli MDK nie otrzyma dofinansowania, to będzie podobna sytuacja jak
z MOSiR, czyli będą obciążać swój budżet przyszłoroczny. Podkreśliła, że na pewno nie
wprowadziłaby ponadplanowych dochodów, jeśli nie widziałaby oszczędności. Dodała, że nie
zwiększa planu wydatków bieżących.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy to nie jest tak, że w stosunku do zeszłego roku wydatki
na media zwiększyły się?
Pani Skarbnik powiedziała, że jeśli chodzi o MOSiR, to na pewno nie. Jeżeli chodzi o MDK,
gmina daje dotację jako organizator. W MDK nie ma takiego planu jaki posiada gmina,
podzielonego na kategorie tj. działy, oni mają zadaniowo.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy MDK przedstawia go w ujęciu kosztorysowym?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że przedstawiają na pewno zawsze do projektu budżetu i pod
rozliczenie dotacji. Jeżeli chodzi o potrzeby MDK, one są w rzeczywistości dużo większe.
Radni na dniach otrzymają projekt budżetu na 2014r., tam też jest trochę większa kwota.
Radny Adam Zaczkowski zapytał o kwotę dotacji dla MDK?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że kwota dotacji dla MDK wynosiła 844 tys. zł.
Radny Adam Zaczkowski wyjaśnił, że chodziło mu o skalę zjawiska. W takim ujęciu nie jest
to duży odsetek tych brakujących środków.
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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.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna zapytała, czy radni mają jakieś pytania,
sugestie.
Pan Zenon Adam Kudryś mieszkaniec Myszkowa zasugerował, aby na komisji rozwoju były
poruszane takie tematy, jakie pan Milej poruszał na ostatniej komisji zdrowia. Chodziło
o temat budynków socjalnych pod Żarkami i budynek Internatu na Będuszu.
Przewodnicząca komisji pani Iwona Skotniczna powiedziała, że albo na komisję, albo na
sesję radni powinni zaprosić pana Mileja.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że pan Milej nie chce skorzystać z zaproszenia radnych.
Radny Adma Zaczkowski zaapelował do radnych, że trzeba powalczyć o dworzec, bo za
chwilę przyjdzie zima, ludzie tam praktycznie marzną.
Radna Marzena Kozak powiedziała, że kiedyś ludzie siedzieli w kasie, teraz kasy nie ma.
Radny Adam Zaczkowski zwrócił uwagę, że kiedyś przy dworcu pojawił się koksiak, co było
żenujące. Przyznał, że faktycznie rozmawiał z człowiekiem z ramienia dworców
w Częstochowie, który zarządza tą infrastrukturą. Mówił o rozstrzygniętych przetargu, choć
on sam nie wie co tam się wydarzyło. Jeżeli przetarg nie jest rozstrzygnięty, to należałoby
powalczyć z ramienia rady, nawet wysłać pismo, jeśli pan Burmistrz nic nie wskórał i wysłać
zapotrzebowanie na kontener.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, co to będzie za wiata? W Zawierciu w okresie remontu
dworca były takie kontenery, bezproblemowo. Były również kasy. Przyznała, że nie rozumie
dlaczego to nie może tak tutaj funkcjonować.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodnicząca komisji

Magdalena Niewiadomska

Iwona Skotniczna
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