PROTOKÓŁ Nr 37/14
z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu
z dnia 23 kwietnia 2014r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 10 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak –Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
4. Pani Agnieszka Ludwig – dyrektor MOPS.
5. Pani Agnieszka Kleszcz – pracownik referatu PK.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat rocznego sprawozdania z działalności MOPS oraz oceny zasobów
pomocy społecznej na rok 2013 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 wolontariacie na rok 2013”
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 przyjęcie zaproponowanego porządku posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
10 radnych. Przy 10 głosach za, zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta poddała pod głosowanie protokół
z ostatniego posiedzenia komisji. Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Protokół z ostatniego posiedzenia, przy 10 głosach za, przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 3.
Informacja na temat rocznego sprawozdania z działalności MOPS oraz oceny zasobów
pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta poprosiła panią Agnieszkę Ludwig dyrektor
MOPS o krótkie zreferowanie informacji na temat rocznego sprawozdania z działalności
MOPS oraz oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy. Materiał stanowi
załącznik do protokołu. Zapytała, czy radni mają pytania, uwagi. Zapytała, czy asystent
rodziny się sprawdza?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że na pewno tak. Asystent rodziny
jest zatrudniony na pełny etat od ubiegłego roku. W ubiegłym roku wsparciem asystenta
zostało objętych osiemnaście rodzin. Jest to namacalna pomoc dla rodzin, mających trudności
wychowawcze. Asystent rodziny ma również inne możliwości, niż pracownik socjalny,
ponieważ planuje pracę z rodziną. Plan pracy jest uzgadniany łącznie z drobnymi elementami.
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Asystent pomaga w najcodzienniejszych czynnościach rodzicom. Ustawa mówi, że asystent
może mieć pod sobą nie więcej niż dwadzieścia rodzin. Patrząc na potrzeby tych rodzin, bo są
rodziny, które wymagają trochę mniej wkładu pracy, a są takie, które wymagają znacznie
więcej. Żeby praca była wykonana rzetelnie, dwadzieścia rodzin to jest za dużo, maksymalnie
dziesięć, dwanaście rodzin tj. taka optymalna ilość, kiedy asystent może sobie to zaplanować.
Praca z asystentem daje możliwość oglądu tego, co się dzieje w rodzinie po godzinach pracy
MOPS, ponieważ asystent jest zatrudniony w zadaniowym systemie pracy, ma możliwość
wejścia w środowisko w godzinach popołudniowych i dzięki temu, że jest tam częściej MOPS
ma więcej informacji o tych rodzinach, być może te informacje są bardziej wiarygodne.
Stanowisko asystenta i wsparcie tego rodzaju jest zasadne.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta zapytała o uzgodnienia w sprawie kolonii.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że MOPS jest na razie na etapie
analizowania ofert, które spłynęły. Na razie około pięcioro, dziesięcioro dzieci weźmie udział
w koloniach. Będzie to porównywalna ilość do tych, co w zeszłym roku. Nie wiadomo, ile
MOPS dostanie miejsc z Kuratorium Oświaty, złożone zostało zapotrzebowanie na
dwadzieścia osób. W ubiegłym roku były to tylko dwa miejsca.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta powiedziała, że chętnych jest więcej niż
miejsc.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że tak jest zawsze.
Radny Adam Zaczkowski poruszył temat projektu partnerskiego „Staże w Myszkowie, czy
coś się zadziało w ostatnim czasie?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że projekt przeszedł pozytywnie
ocenę formalną, teraz oczekuje na ocenę merytoryczną. Ma nadzieję, że zgodnie
z harmonogramem od 1 lipca projekt byłby realizowany, gdyby poprawnie przeszedł ocenę
merytoryczną. Po ocenie formalnej doszło więcej gmin do oceny merytorycznej z powodu
odwołań.
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 wolontariacie na rok 2013” i podziału środków finansowych na realizację zadań
wykonywanych przez stowarzyszenia.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta przywitała panią Agnieszkę Kleszcz
pracownika referatu PK, która omówiła informację na temat realizacji w/w uchwały. Materiał
stanowi załącznik do protokołu.
Pani Agnieszka Kleszcz powiedziała, że nie wie, co radnych interesowałoby w tym zakresie.
Dodała do tej informacji, że jedno ze stowarzyszeń, czyli harcerze po przeprowadzonej
kontroli sprawozdania zwrócili jeszcze 178,01 plus odsetki 6zł. Zwrot nastąpił w tygodniu.
Poprosiła o zadawanie pytań.
Radny Adam Zaczkowski zwrócił uwagę, że ze sprawozdania wynika, że jest kilka zwrotów,
części dotacji, większość to są drobne kwoty, a stowarzyszenie AS ma duży zwrot, poprosił
o wyjaśnienie.
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Pani Agnieszka Kleszcz powiedziała, że zwrot wynika z tego, że stowarzyszenie nie wzięło
udziału w rozgrywkach, gdzie dziewczyny nie pojechały na jedne z rozgrywek. W związku
z tym cała pula przeznaczona na ten cel, została zwrócona.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, co się dzieje ze środkami, które wracają do budżetu?
Pani Agnieszka Kleszcz odpowiedziała, że środki są zwrócone na konto urzędu.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy środki zasilają budżet poza procedurą konkursową?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że środki wracają do budżetu.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że w uchwale budżetowej są oszczędności z tego roku.
Pani Skarbnik potwierdziła, że z tego roku. Jeżeli chodzi o 2013r., to wchodzą one w wolne
środki na 2014r.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy to oznacza, że na działaniu sportowym będą
oszczędności? Czy 5 tys. zł oszczędności było na puli sportowej?
Pani Skarbnik powiedziała, że kwota 5 tys. zł dotyczy budżetu 2014r., są to oszczędności
w dziale 851 Ochrona zdrowia, środki te idą na sport.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy wnioski były złożone na mniejszą kwotę?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że była złożona tylko jedna oferta i zostały środki. Rok 2013
jest zamknięty, jeśli chodzi o budżet, środki są rozliczone, wracają do budżetu.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że środki ze zwrotu są w budżecie i zostały
rozdysponowane na inne cele.
Pani Skarbnik zgodziła się z tym, dodając, że być może na stowarzyszenia też.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta zapytała, czy stowarzyszenie Regionalna
Fundacja Pomocy Niewidomym z Chorzowa nie złożyła wniosku, nie przystąpiło do
konkursu?
Pani Agnieszka Kleszcz powiedziała, że oni przystąpili do konkursu. Stowarzyszenie złożyło
ofertę, nie wynikało z niej, że mają pod opieką dzieci z naszego terenu. Z ogłoszenia
o konkursie i ustawy wynika, że oferta ma dotyczyć Myszkowa. W związku, iż nie
udokumentowali, że mieli podopiecznych z terenu Myszkowa, komisja konkursowa nie
przydzieliła środków na działalność tego stowarzyszenia. Są ujęci, bo brali udział
w postępowaniu konkursowym, ale nie otrzymali środków.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta zapytała, czy stowarzyszenie obejmujące
osoby niewidome nie przystępują do konkursów, czy zdarzyło się tak, że nie wypełnili
druków lub źle je wypełnili?
Pani Agnieszka Kleszcz powiedziała, że Polski Związek Niewidomych otrzymał w tym roku
środki na zorganizowanie wycieczki dla członków stowarzyszenia. Stowarzyszenie otrzymało
3 tys. zł.
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Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta zapytała, czy są jakieś pytania i uwagi?
Pani Agnieszka Kleszcz powiedziała, że trudno jest przekazać radnym całe sprawozdanie,
ograniczyła się do tego, co poszczególne stowarzyszenie wykazuje w kosztorysie i co później
rozlicza. Zapytała, czy radni mieliby jakieś życzenia, co jeszcze ująć w tym rozliczeniu?
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta powiedziała, że przygotowana informacja
jest wyczerpująca i dobra.
Radny Andrzej Giewon stwierdził, że radni zawsze mogą poprosić p. Kleszcz o złożenie
wyjaśnień na komisji.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
Pani Skarbnik powiedziała, że projekt dotyczy zmian w uchwale budżetowej, czyli przesunięć
między działami. Gmina przesuwa 5 tys. zł z działu 851 Ochrona zdrowia i przeznacza na
podobne zadanie w dziale 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Jest zorganizowany
konkurs, pieniądze będą w sposób prawidłowy wykorzystane. Następna zmiana dotyczy
zabezpieczenia środków na oznakowanie poziome dróg. Do 2013r. ta usługa jest w budżecie,
tylko w innej klasyfikacji budżetowej, była ujęta w zakupach usług. Od tego roku, ze względu
na zmiany w prawie budowlanym, że są to roboty budowlane, powinna znajdować się
w załączniku remontowym – załączniku nr 12 do uchwały budżetowej. Zostały zabezpieczone
środki w wysokości 50 tys. zł, z tymże uchwałą Rady Miasta przesunięte zostaną środki
w wysokości 30 tys. zł z Gospodarki komunalnej i ochrona środowiska, a zarządzeniem
Burmistrza zostały już wcześniej przesunięte środki z rezerwy budżetowej na to zadanie
w wysokości 20 tys. zł. Środki w wysokości 30 tys. zł są niezaangażowane do tej pory.
Oznakowanie poziome musi być wykonane, w związku z tym taki jest cel projektu uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych, przy 10 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb Myszków).
Radna Iwona Skotniczna zapytała, gdzie to się znajduje?
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta powiedziała, że chodzi o dzielnicę
Światowit, MFNE.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że jest to kawałek drogi ul. Millenium przy basenie Pohulanka,
kawałek na skrzyżowaniu ul. Szerokiej z Millenium.
Radny Sławomir Zalega zapytał o termin licytacji.
Pan Burmistrz odpowiedział, że jedna już się odbyła, teraz czekamy na drugą. Powzięcie
ewentualne przez radnych tej uchwały daje tytuł do jej wykonania, dlatego w uzasadnieniu
jest mowa o tym, że gmina będzie się kierować ekonomią budżetu, bo może się okaże, jeśli
ktoś wejdzie w kupno drogi, gdyby powtórzenie tej procedury, czyli nie podejmowanie teraz
tej decyzji, tylko poczekanie na ponowną procedurę, jeżeli to obniżyłoby cenę, to tak
zrobimy.
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Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych, przy 10 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych, przy 10 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie.
4/ Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Myszków
nieruchomości stanowiącej drogę gminną (ul. Parkowa).
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych, przy 10 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie.
5/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych, przy 10 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie.
Do punktu 6.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta przedstawiła dwa wnioski pana Burmistrza,
które komisja otrzymała do zaopiniowania. Pierwszy wniosek dotyczy zakupu działek od
PKP oraz wniosek w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ZWiK. Materiał stanowi
załącznik do protokołu.
Komisja rozpoczęła dyskusję nad wnioskiem dotyczącym podwyższenia kapitału
zakładowego ZWIK sp. z o. o.
Radny Sławomir Zalega zapytał o wycenę i wartość księgową.
Pani Skarbnik powiedziała, że wartość księgowa na pewno jest wyższa, bo to było prawie
18 mln zł w 2004r., w tym po wycenie przez rzeczoznawcę ta wartość jest o wiele mniejsza.
Na pewno nie jest to kwota większa lub równa, tylko mniejsza. Według pierwszego operatu
było 1 mln 607 tys. zł. Środki zostały przekazane.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że chodzi mu o to, że wartość księgowa była umarzana.
Jaka jest różnica pomiędzy wartością netto księgową, a wartością netto księgową, a wartością
wynikającą z operatu. Czy warto było robić tę wycenę?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że przy sprzedaży zawsze musi być wycena. Wartość księgowa
jest zupełnie inna. To są inne dane, typowo księgowe. Jeżeli gmina przekazywałaby umową
darowizny, umową użyczenia, ale jeżeli to tylko na sprzedaż zawsze musi być operat.
Radny Sławomir Zalega poprosił, aby pani Skarbnik poinformowała, gdyby była jakaś
różnica.
Pani Skarbnik powiedziała, że przygotuje to na Komisję Rozwoju Miasta, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Z tej opinii wynika, że w latach 2012-2013 gmina przekazała 2 mln 570 tys.
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657 zł, jeszcze gmina ma to na stanie. Przyznała, że podał wartość księgową po umorzeniu,
bo to jest od 2004r.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 10 radnych. Przy 10 głosach za,
Komisja Finansów i Budżetu Miasta wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego ZWIK sp. z o.o.
Komisja rozpoczęła dyskusję nad wnioskiem dotyczącym nabycia działek od PKP.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy były prowadzone rozmowy o innych trybach np.
spróbować to nieodpłatnie.
Pan Burmistrz odpowiedział, że były prowadzone rozmowy. Gmina dysponuje czterema
obszarami. Jeden to są parkingi po drugiej stronie torów, od strony ul. Kopernika. Drugi
obszar to jest sam teren zajęty pod ul. Kopernika, który jest własnością PKP. Po drugiej
stronie jest kawałek terenu, który ma dość atrakcyjny zapis w planie zagospodarowania
przestrzennego oraz parkingi przed dworcem, które są terenami PKP, za które gmina płaci
dzierżawę. Gmina prowadząc rozmowy, spotkała się z takim podejściem, że na razie PKP nie
rozmawia o parkingach po drugiej stronie. Gmina rozpoczęła działanie w celu nieodpłatnego
przejęcia wszystkiego. PKP postępuje zupełnie inaczej niż kilkanaście lat temu, powołują się,
że są spółką prawa handlowego i najchętniej wszystko by sprzedali. Pierwotne rozmowy były
takie, że chciano to gminie sprzedać w trybie konkursowym. Gmina powołała się na
szczególne cele miasta, przeznaczenie pod cel publiczny, który nigdy nie będzie
skomercjalizowany. PKP pierwotnie zgodziło się na odsprzedaż z pominięciem tego trybu dla
parkingu, ale chciało wyrazić zgodę dla tej działki, która ma przeznaczenie usługowe. Gmina
przedstawiła koncepcję, że istotny jest również kawałek usługowy i jeżeli ktoś komercyjny
kupi ten kawałek, to nie będzie pasować do całej koncepcji zagospodarowania tego terenu. Po
negocjacjach PKP zgodziło się na to, aby gmina nabyła to w trybie powołanym przez kolej po
operacie szacunkowym. W tej chwili PKP przystąpiło do sporządzenia operatu. Jedna i druga
nieruchomość będzie z pominięciem trybu konkursowego, czyli PKP zmniejszy ryzyko
wchodzenia w relacje rynkowe np. przebijania tej ceny. Poniżej operatu na pewno gmina nie
będzie miała szansy tego nabyć. Niezależnie gminie udało się uzyskać wstępną zgodę na
piśmie o nieodpłatnym przekazaniu terenu pod ul. Kopernika, natomiast parkingów na razie
nie ruszamy. Gmina nie rusza tematu, który należy do ruchu Wojewody. Gmina wystąpiła
o wykreślenie dysponowania terenu pod pomnik przy skwerze na ul. Kwiatkowskiego oraz
przy ulicy wojewódzkiej, bo to jest w dyspozycji PKP. PKP odwołało się od tego i decyzja
jest w rękach Wojewody. Gmina oddzieliła to, żeby zwaśnienie w jednym obszarze nie
powodowało złych negocjacji i relacji.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy PKP nie chce tego terenu oddać?
Pan Burmistrz odpowiedział, że dla zasady PKP się broni, bo wolałaby, żeby miasto to
kupiło. Gmina chce to w innym trybie, nieodpłatnie. Jest to w tej chwili kwestia
rozpatrywania odwoławczego.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy tamten teren przy dworcu zawiera się w koncepcji
Centrum przesiadkowego?
Pan Burmistrz odpowiedział, że pierwotnie był wyrysowany klinem, to nie jest duża działka,
ale ma atrakcyjne przeznaczenie. Gmina nie chciała, żeby ktoś wstawił tam butik, coś, co nie
pasowałoby do całej koncepcji. Gmina między innymi, dlatego gmina wstrzymuje się
z koncepcją architektoniczną, ponieważ gmina chciałaby ogłosić konkurs architektoniczny dla
tej części miasta, jednocześnie zlecona wycena pod przydatność budynku po dawnych kasach
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biletowych PKS. Gmina zastała taki stan po przejęciu, że podziwiał odwagę PKS, że
wynajmował to pod dzierżawę, bo tam jest niebezpiecznie i stan budynku jest fatalny. Gmina
zlecił ekspertyzę, która oceni, czy budynek nadaje się do renowacji, ile by to kosztowało, czy
też będzie zalecenie jego rozbiórki.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy część parkingu, który znajduje się od strony
ul. Kopernika przy torowisku należy do właściciela nieruchomości Media Expert?
Zainteresowanie jego wzbudził fakt, iż część parkingu jest podzielona.
Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to najprawdopodobniej teren PKP.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy cały klin przy bocznicy należy do PKP?
Pan Burmistrz powiedział, że najprawdopodobniej jest to teren PKP, może jednak tak być, że
Media Expert ma jakąś umowę dzierżawy, nie sprawdzał tego.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta zapytała, czy są jakieś pytania?
Pan Zenon Adam Kudryś mieszkaniec Miasta Myszkowa powiedział, że ma pewne
przemyślenia w związku z pewnymi informacjami, które zdarzyły się w Starostwie. Na jednej
z komisji była informacja przekazana przez radnego, który powiedział, że w pewnym terminie
uzyskano informację, jak oferty składał PKS, żeby Starostwo wypowiedziało się, co do
możliwości przejęcia tematu. Ktoś powiedział, że oni złożyli niekompletne dokumenty
i potem już nie złożyli żadnego. Oznacza to, że PKS oszukał gminę, starostwo, wszystkich.
Jego zdaniem trzeba było inaczej zadziałać. Zdarzył się cud ekonomiczny, ktoś dopuścił do
upadłości PKS, gdy mieli pieniądze ze sprzedaży działki pod Netto, to podlega pod
prokuratora.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta poprosiła komisję o zajęcie stanowiska
w sprawie nabycia działek od PKP.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 10 radnych. Przy 10 głosach za, Komisja
Finansów i Budżetu Miasta wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię w sprawie nabycia
działek poł. w Myszkowie ozn. w ewidencji gruntów numerami: 8814/4, 8814/5, 8814/6.
Radna Iwona Skotniczna poruszyła temat części asfaltowej ul. Ceramicznej od
ul. Słowackiego. Ostatnia rozmowa z Panem Burmistrzem była taka, że będzie tam robiona
nakładka i uzupełnione krawężniki na odcinku pięćdziesięciu metrów. Zostały wycięte dziury,
zalane asfaltem, ale nie widać uzupełnienia krawężników. Czy mieszkańcy mogą liczyć na to,
że to będzie zrobione?
Pan Burmistrz odpowiedział, że to, że gmina pewne rzeczy robi, ma to związek z tym, że
unika kwestii związanych z ewentualnymi odszkodowaniami. To, że zostało to zalepione, nie
oznacza, że gmina nie będzie robić. To będzie zależeć od czasu i od możliwości finansowych
budżetu. Gmina w ramach tego, co ma w budżecie, jako II etap Poprawy bezpieczeństwa
w drodze modernizacji wybranych dróg, jednym z projektów, które gmina będzie teraz
zamawiać, będzie projekt na tym odcinku. Po wykonaniu tego gmina będzie znać wartość
kosztorysową. Według wartości kosztorysowej gmina wykona taką ilość dróg, parkingów, czy
chodników, na które starczy środków finansowych. Nie udzieli odpowiedzi, bo nie zna
kosztorysu. W tej chwili przygotowywana jest dokumentacja celem zamówienia, a po
wyłonieniu wykonawcy gmina będzie wykonywać projekty przewidziane dla chodnika na
Szpitalnej, rozwiązania kwestii parkingów przy Capri i przy SP nr 5, rozwiązania
7

projektowego przy Przedszkolu nr 3, Ceramiczna i odcinek chodnika tylko po jednej stronie
przy ul. Wyszyńskiego.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta poruszyła temat realizacji uchwały
nr XXIX/260/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie
wprowadzenia na teren gminy Myszków programu pomocy dla rodzin wielodzietnych „Nasza
duża rodzina”. Pismo wszyscy radni otrzymali, materiał stanowi załącznik do protokołu.
Zapytała, czy radni mają jakieś pytania.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, czy radni mogą poznać wynik finansowy MTBS?
Pan burmistrz odpowiedział, że zostawia to władzom spółki. Kończy pracę pani Biegła i taką
informację później przedstawi Radzie Nadzorczej, jeszcze nie było spotkania.
Pan Zenon Adam Kudryś mieszkaniec Myszkowa zapytał, czy będą wykonywane jakieś prace
budowlane na terenie Basenu na Pohulance, trwają prace koło lasu. Jaka jest koncepcja?
Pewne rzeczy są jeszcze nie wywiezione. Czy nie jest tak, jak buduje się na rzece mostek, czy
to jest teren budowy, czy można przechodzić, czy nie. Nie było tam ani ogrodzenia, ani
informacji. Czy to były roboty cząstkowe?
Pan Burmistrz powiedział, że podjeżdżał i od strony dawnego kortu była informacja, że jest to
teren budowy i że nie wolno przechodzić. W tej chwili prace są skończone. Dodał, że to było
w ramach prac przygotowawczych, żeby gmina mogła zrealizować koncepcję tego terenu,
zgodnie z prawem wodno-prawnym zabezpieczyć kwestie zrzutu wody ze stawu trzeciego do
rzeki, która do tej pory spływała dwoma miejscami. Jeden płynął na basen, drugi do rzeki.
Policzono, jakie tam są zrzuty wody itd. i pojawiła się konieczność przebudowy przepustu na
dwukrotnie mniejszą średnicę tam, gdzie te prace były przygotowane. W ramach
porozumienia i współpracy gmina wykonywała z Nadleśnictwem projekt, dlatego, że zależało
jej, żeby zlikwidować tego mnicha, który przepuszcza wodę. To było na podstawie umowy
o współpracę, Nadleśnictwo przeprowadzało wszystkie procedury.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodnicząca komisji
Mirosława Picheta

Magdalena Niewiadomska
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