Rada Miasta w Myszkowie
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Protokół nr 1/18
1 Posiedzenie w dniu 11 grudnia 2018r.
Obrady rozpoczęto 11 grudnia 2018r. o godz. 10:30, a zakończono o godz. 11:55 tego samego
dnia.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 13 osób – wg załączonej listy obecności.
2. Pani Iwona Franelak – Zastępca Burmistrza Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.

Obecni:
1. Daniel Borek
2. Eugeniusz Bugaj
3. Elżbieta Doroszuk
4. Andrzej Giewon
5. Beata Jakubiec-Bartnik
6. Sławomir Jałowiec
7. Zofia Jastrzębska
8. Norbert Jęczalik
9. Dominik Lech
10. Małgorzata Skinder
11. Iwona Skotniczna
12. Tomasz Szlenk
13. Jacek Trynda

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Myszkowa na 2019rok.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2019r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził pan Jacek Trynda. Powitał zebranych na
posiedzeniu. Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda poprosił o naciśnięcie przycisku
kworum w celu sprawdzenia obecności oraz o zapisanie wyniku głosowania. Stwierdził
prawomocność obrad. Przedstawił porządek posiedzenia. Zapytał, czy radni mają jakieś
uwagi do porządku? Z uwagi na brak uwag poprosił o przyjęcie przedstawionego porządku
posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 13
radnych. Przy 13 głosach za, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Do punktu 2.
Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Radny p. Norbert Jęczalik zgłosił kandydaturę radnego p. Tomasza Szlenka
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radny p. Tomasz Szlenk wyraża zgodę
na kandydowanie?
Radny p. Tomasz Szlenk wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zgłosił kandydaturę radnego p. Andrzeja Giewona.
Zapytał, czy radny wyraża zgodę na kandydowanie?
Radny p. Andrzej Giewon wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy są jakieś inne kandydatury? Z uwagi na
brak innych kandydatur poprosił, aby jako pierwsza była głosowana kandydatura radnego p.
Tomasza Szlenka.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu za wyborem radnego p. Tomasza Szlenka na
Wiceprzewodniczącego Komisji głosowało 2 radnych.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda poprosił, aby była głosowana kandydatura radnego
p. Andrzeja Giewona.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu za wyborem radnego p. Andrzeja Giewona na
Wiceprzewodniczącego Komisji głosowało 7 radnych, 4 osoby wstrzymały się do głosu.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda stwierdził, że Wiceprzewodniczącym Komisji został
radny p. Andrzej Giewon. Pogratulował radnemu objęcia funkcji Wiceprzewodniczącego
Komisji.
Radny p. Tomasz Szlenk zwrócił uwagę, że radnym brakło taktu. Wystartowałem na
Wiceprzewodniczącego, żeby sobie wystartować, podziękował Norbertowi za poparcie. Jeśli
porównać drugą stronę w Starostwie, jak sytuacja wyglądała, przyszliście podczas sesji
i powiedzieliście, że dwie komisje dla opozycji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji i
Komisja Rewizyjna, po czym się wycofujecie w trakcie sesji, zrobiliście zupełnie coś innego.
W powiecie jest identyczna sytuacja, opozycja dostała trzy komisje. Ten nepotyzm, takie za
wszelką cenę likwidujecie komisje, obsadzacie się na podwójnych stanowiskach, że w jednej
komisji ktoś jest przewodniczącym, w drugiej wiceprzewodniczącym, żeby ktoś tylko nie
dostał. Tu nie chodzi o pieniądze, o 150,00 zł więcej, tylko o sam fakt, że to mnie boli, wasze
zachowanie i podejście.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że radny rozmawia na temat
nieoficjalnych rozmów.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że nie wie, o co chodzi przewodniczącemu.

Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że w przerwie podczas sesji były jakieś
nieoficjalne rozmowy.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że mógł zabrać głos.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że wydaje mu się, że nie jest to miejsce
do roztrząsania takich rzeczy.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że myśli, że radny ma prawo zabrania głosu na komisji,
dlatego go zabrał i wyrażenia swojej opinii.
Do punktu 3.
Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Myszkowa na 2019 rok.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że wszyscy radni otrzymali projekt
budżetu i otworzył dyskusję na temat budżetu na 2019 rok.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że tak jak wszyscy wiedzą jest w kilku
stowarzyszeniach sportowych, harcerskich. Jeśli chodzi o finansowanie tych stowarzyszeń
zaproponował zwiększenie finansowania na stowarzyszenia o 100.000,00 zł, zdjęcie kwoty
100.000,00 zł z projektu na MDK. Na projekt jest przeznaczone 150.000,00 zł, ta cena za sam
projekt jest kosmiczna, nie wiem skąd się wzięła, dlaczego jest taka ogromna kwota
przeznaczona na projekt samego wnętrza MDK. Radny złożył wniosek formalny o zdjęcie
100.000,00 zł z projektu, jestem za tym, żeby ten projekt ten był zrobiony, ale projekt nie
kosztuje 150.000,00 zł. Radny zawnioskował o zdjęcie z projektu na MDK 100.000,00 zł
i przeznaczenie go na stowarzyszenia, zwiększenie kwoty z 510.000,00 zł na 610.000,00 zł.
Uzasadnił to tym, że powstały teraz nowe stowarzyszenia, powstało min. stowarzyszenie
tenisowe, powstaje wiele nowych stowarzyszeń, które trzeba wspierać. Radny zwrócił się
z pytaniem do pani Burmistrz, skąd taka duża kwota, bo ostatnio robił jakiś duży projekt,
który kosztował 20.000,00 zł i był podobny gabarytowo obiekt jak MDK, gdzie była robiona
elektryka, wszystkie rzeczy, i ten projekt kosztował dwadzieścia kilka tysięcy, a tutaj mamy
w budżecie na to zabezpieczone 150.000,00 zł.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że cena, którą gmina będzie musiała zapłacić za ten projekt to
będzie wynik przetargu, który MDK będzie musiał zorganizować na to, żeby wykonać
wykonawcę. Projekty nie są tak tanie jak radny mówi, że to kosztuje 20.000,00 zł. Jest to
poddawane pod bardzo szeroką konkurencję, ponieważ jest ogłaszany przetarg i dopiero
wtedy wiemy, ile za ten projekt będziemy w stanie zapłacić. Zwykle wartość projektu jest to
określony procent od planowanej inwestycji i tutaj nosimy się z taką kwotą. To jest na bazie
dotychczasowych doświadczeń, my projektujemy. Ostatnio było projektowane przedszkole w
kontekście rozbudowy, remont budynków socjalnych. Projekty są taką mocno kosztowną
materią, stąd taki plan. To jest taki plan, natomiast cena, która faktycznie się poprawi będzie
moment po rozstrzygnięciu przetargu. Dlatego zaplanowanie zdjęcia 100.000,00 zł z tego
projektu może doprowadzić do sytuacji, że będziemy próbować, ale pieniędzy na
rozstrzygnięcie tego nie będzie.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że rozumie Panią Burmistrz i w takim wypadku zmienia
treść swojego wniosku i proponuje zdjęcie z projektu na MDK 50.000,00 zł i 50.000,00 zł
z Wydziału Promocji Miasta. Te stowarzyszenia Nas bardziej promują niż Wydział Promocji
Miasta, są to fundusze przekazane na dzieciaki, na młodzież, które się rozwijają sportowo,

czy artystycznie. Wychodząc na wprost oczekiwań proponuję zdjęcie 50.000,00 zł z projektu
na MDK i Wydziału Promocji, zostało tam zwiększone o 30.000,00 zł w porównaniu do
zeszłego roku. Jak wiemy jacyś pracownicy Wydziału Promocji zostali przesunięci do
Wydziału Rozwoju. Na obecną chwilę tylko jedna osoba siedzi w Wydziale Promocji. Nie
wiem, czy to jest tylko czasowe, czy tak będzie, że jedna osoba będzie w tym Wydziale
Promocji.
Radny p. Andrzej Giewon zwrócił się do przedmówcy, że dziwi się, że chce ściągnąć
pieniądze na stowarzyszenia. Od 40 lat w MDK nic się nie zmienia, salę widowiskową trzeba
naprawdę zrobić. Przyznał, że zgodziłby się w późniejszym czasie, bo wtedy okaże się jaki
będzie koszt tego projektu, wtedy możemy przegłosować wniosek. Zobaczymy co będzie
dalej.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że popiera wniosek kolegi Tomasza z tego tytułu, że
tych stowarzyszeń przybywa i też oczekiwania stowarzyszeń są większe. Stowarzyszenia chcą
się rozwijać, potrzeby są, opłacenie zawodników, trenerów, tworzenie infrastruktury itp. Po
drugie kwota jest założona na projekt, te 50.000,00 zł, że maksymalnie może tyle kosztować?
Pani Burmistrz powiedziała, że to jest plan.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że można by było zrobić tak, że jakąś kwotę z tego
ściągnąć na stowarzyszenia, a jakąś kwotę brakującą z rezerwy budżetowej.
Pani Burmistrz powiedziała, że jeżeli chodzi o rezerwie będzie decydował Burmistrz.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że to jest tylko jego sugestia jako radnego. Ma
świadomość tego, że Burmistrz decyduje na co przeznacza pieniądze z rezerwy. Wyraził tylko
swoją opinię. Pan Burmistrz i Pani Burmistrz jesteście pracownikami gminy i od Was zależy,
żeby te środki znaleźć. Oczekiwania stowarzyszeń są, są te potrzeby. Radny zwrócił się
z apelem do pani Burmistrz, żeby gmina szukała tak samo tych środków w budżecie. Kolega
podał dwa przykłady, to nie są przykłady z nikąd, tylko podał dwa przykłady, skąd ściągnąć.
Radna p. Małgorzata Skinder przychyliła się do wniosku kolegów, że zgłosiły się też do mnie
osoby, nauczyciele, którzy mają uprawnienia trenerskie i chcieliby rozwinąć młodzież pod
kątem piłki siatkowej. Zgłaszał się również prezes Klubu Morsów, który prosił o jakieś małe
pieniądze, żeby mieli na jakieś dyplomy, drobiazgi, czy stroje, bo chcieliby w tym temacie się
rozwijać. Były sytuacje takie, że przyjeżdżały osoby z daleka i nie było pieniędzy na
dyplomy. Tutaj ta potrzeba rzeczywiście jest, jak koledzy poruszyli, żeby Państwo
przemyśleli jeszcze, żeby stowarzyszenia, czy ludzi którzy chcą chętnie z młodzieżą
współpracować, żeby trochę zwiększyć te pieniądze.
Pani Burmistrz powiedziała, że jeśli chodzi o dofinansowanie stowarzyszeń rokrocznie
ogłaszany jest konkurs na pozyskiwanie środków z budżetu gminy. W ten sposób
stowarzyszenia mogą się starać o pieniądze, które są im potrzebne na różne cele, również te,
o o których Pani powiedziała. Rokrocznie staramy się zwiększać kwotę na dofinansowanie
stowarzyszeń, bo również widzimy potrzeby bardzo aktywnych ludzi, którzy na terenie
naszego miasta działają. Jednak zawsze jest to dostosowywane do możliwości budżetu.
Musimy patrzeć na budżet jako na całość, w stosunku do roku ubiegłego proponujemy
zwiększenie kwoty na stowarzyszenia sportowe o 30.000,00 zł. W tym roku ten budżet jest
szczególnie trudny. Pani Skarbnik najlepiej mogłaby opisać jak wyglądało konstruowanie

tego budżetu. Zaplanowaliśmy ten budżet w taki sposób, żeby pokryć wszystkie wydatki,
które ponosić musimy, 30.000,00 zł przeznaczyć na zadania związane z organizacją kultury
i sportu na terenie miasta Myszkowa, taka jest nasza propozycja. Państwo składacie inne. Jeśli
chodzi o MDK pani Burmistrz nie zgodziła się z uzasadnieniem tego, dlatego że kierujemy się
doświadczeniami, które mamy przy zlecaniu projektów. To czas pokaże, jak ostatecznie ten
projekt będzie kosztował, natomiast jeśli chodzi o Wydział Promocji to są również działania
przewidziane na rzecz mieszkańców, tutaj również mieszkańcy korzystają z tego jak
promujemy miasto.
Radny p. Norbert Jęczalik zapytał, jakie pani Burmistrz ma działania na myśli?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że radny doskonale zna działania.
Radny p. Norbert Jęczalik poprosił, żeby pani Burmistrz wymieniła kilka działań.
Pan Burmistrz powiedział, że to są oferty promocyjne związane z organizacją Dni Myszkowa
z Telewizją Katowice, bardzo popularna audycja, która cieszy się ogromnym uznaniem
mieszkańców.
Radny p. Norbert Jęczalik zwrócił się z pytaniem do radnych, czy ktoś z nich ogląda te
audycje?
Pani Burmistrz powiedziała, że może Państwo nie oglądają, bo uczestniczą bezpośrednio
w Dniach Myszkowa. Mamy informacje od mieszkańców, którzy cieszą się właśnie z tego, że
tam pokazujemy stowarzyszenia, że pokazujemy działania do mieszkańców miasta. Nie
promujemy tam Urzędu, tylko mieszkańców. Tu chyba Pan również może potwierdzić.
Radny p. Tomasz Szlenk potwierdził, że tak jest. Zwrócił się z pytaniem do pani Burmistrz,
czy to jest prawdą, że dwie osoby zostały przesunięte z Wydziału Promocji do Wydziału
Rozwoju i obecnie w Wydziale Promocji pracuje jedna osoba?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że dwie osoby zostały oddelegowane do Wydziału Rozwoju.
Radny p. Tomasz Szlenk zapytał, na jaki okres?
Radny p. Andrzej Giewon odpowiedział, że na trzy miesiące.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, czyli mamy jedną osobę w tym momencie w Wydziale
Promocji.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że tak, ale jakie ma to znaczenie?
Radny p. Tomasz Szlenk zapytał jak funkcjonuje ten Wydział Promocji, jeżeli jedna osoba
zostaje w Wydziale w mieście czterdziestotysięcznym.
Pani Burmistrz przypomniała, że za organizację pracy Urzędu odpowiada Burmistrz.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że Pani Burmistrz go nie zrozumiała. Chodzi o Wydział
promocji, że jedna osoba w Wydziale Promocji w miastach podobnych jak Myszków to nie
funkcjonuje jedna osoba. Te wydziały można spożytkować zupełnie inaczej. Działam

w stowarzyszeniach od 15 lat i mnie to boli, ze mamy miasto ościenne Zawiercie, gminę
Poraj, za chwilę będzie, że gmina Poraj ma tyle długów. Mamy gminę Żarki, gdzie się da
dogadać, normalnie to funkcjonuje, są środki przeznaczane na stowarzyszenia i naprawdę da
się z uśmiechem na twarzy. Naszych pięćdziesięciu adeptów piłki nożnej trenuje w Żarkach
i to mnie mocno boli.
Pani Burmistrz powiedziała, że jeżeli chodzi o boisko treningowe musimy otrzymać najpierw
dofinansowanie.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że za chwile do boiska, teraz chodzi mu stricte
o stowarzyszenia. Trzeba pochylić czoła tym stowarzyszeniom, bo naprawdę Ci ludzie,
działamy wszyscy społecznie, wydajemy też swoje środki finansowe, dokładamy do tych
stowarzyszeń, robimy to z własnej nieprzymuszonej woli. Doceńmy to, boli mnie to, że jakoś
to w gminach ościennych funkcjonuje, da się dogadać. W gminie Poraj mają IV ligę, III ligę,
Harcerstwo, funkcjonuje to zupełnie inaczej, u nas zawsze jest problem, bo zawsze nie ma
pieniędzy.
Radny p. Eugeniusz Bugaj poprosił przewodniczącego komisji o uporządkowanie komisji, bo
zaczynamy mieć koncert życzeń, a nie mówić merytorycznie na temat samego budżetu.
Każdy z nas jako radny ma prawo wnioskować, opiniować, to jest jego niezbywalne prawo.
Jak Pani Burmistrz zachciała skromnie zauważyć, że do kompetencji odpowiedzialności
mamy uchwałodawczą i opiniodawczą, wykonawczą władzą jest Burmistrz, razem z Urzędem
i Urzędnikami. Ocena pracy jest raz na cztery lata lub cząstkowa udzielać lub nie
absolutorium. To jest nasza forma oceny i prosiłby się trzymać pewnych kryteriów i zasad,
żebyśmy na pierwszym posiedzeniu ustalili sobie pewną kulturę bycia i sposobu
funkcjonowania. Jeśli Pan radny złożył formalny wniosek o zmianę w budżecie
i dofinansowanie organizacji pod nazwą stowarzyszenia zabierając z MDK środki
przeznaczone na projekt MDK, to przegłosujmy, czy ten wniosek jest zasadny, czy nie.
Można przedstawić kolejne wnioski, będziemy może szybciej realizowali dzisiejsze
posiedzenie, a nie będziemy odbijać piłeczkę co zrobił Poraj, czy zbankrutuje. Nas to
naprawdę niewiele interesuje jako radnych, bo nas interesuje gmina Myszków. Jeśli chodzi
o promocję miasta to nie promujemy siebie jako radnych tylko mamy rolę usługodawcy
w stosunku do naszych wyborców. Dobrze, że ta gmina ma promocję i promuje się, bo
oceniają nas nie tylko mieszkańcy, ale w szerszym kontekście przyjeżdżający turyści choćby
na Jurę Krakowsko – Częstochowską, my jesteśmy jednym z przystanków tego posiedzenia.
Radny p. Sławomir Jałowiec powiedział, że wniosek jak najbardziej został zgłoszony, moja
propozycja jest taka, że być może tych wniosków będzie więcej. Zostawmy to na koniec
dyskusji nad budżetem, bo może ich będzie więcej.
Radna p. Beata Jakubiec – Bartnik zaproponowała, żeby rozdzielić, że pierwszy wniosek
z MDK, a drugi z Wydziału Promocji.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że odnośnie Wydziału Promocji i środków, które idą
min., szukając środków na stowarzyszenia, które idą min. na audycje realizowane przez TVP
Katowice, zaprzyjaźnioną telewizję. Wydaje mi się, że większym oddźwiękiem takim
promocyjnym dla naszej gminy jest, gdzie jakaś drużyna młodzików jedzie na mecz do jakiejś
gminy, do Lublińca, czy do Kłobucka, promuje się przez to, że są reprezentantami miasta
Myszkowa lub inna drużyna, bądź grupa teatralna promuje swój spektakl na jakimś festiwalu
i mówi, że jest z Myszkowa niż dwudniowa czy kilkuminutowa audycja w paśmie telewizji,

gdzie dzisiaj mamy setki kanałów i generalnie to wszystko ginie, oddźwięk promocyjny jest
o wiele większy. Ściągnięcie tych środków z Telewizji Katowice i przeznaczenie na
stowarzyszenia będzie miało większy oddźwięk dla naszej gminy, naszych mieszkańców, niż
taka krótka audycja.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy z tym się nie wiąże jakiś odosobniony
wniosek?
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że nie, wniósł tylko swoją uwagę.
Pani Burmistrz powiedziała, że przedstawiła, czym kierowaliśmy się przy konstruowaniu
budżetu i nie umniejszając roli stowarzyszeniom i siły ich promocji moglibyśmy
polemizować, co przynosi większy efekt, ani to miejsce, ani czas. Na Pana wydaje się, moje
wydaje się, to jest chyba za mało, żeby tutaj dyskutować.
Radny p. Sławomir Jałowiec odniósł się do finansowania budżetu, bo nad tym dyskutujemy, a
konkretnie do zadania „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego na Pohulance”. Jest w budżecie
przeznaczona na to znacząca kwota, bo jest to w sumie około 9.000.000,00 zł, jest to pozycja,
która jest finansowana całkowicie z kredytu. Wcześniej była finansowana ze środków
pomocowych, natomiast ta propozycja, która jest złożona teraz jest oparta tylko i wyłącznie
na kredytach. Budzi to zastrzeżenia, nie tylko moje, większej liczby radnych, bo takie
inwestycje powinny być wspomagane ze środków pomocowych. Jeżeli one nie są to
powinniśmy się nad nimi przynajmniej zastanowić. Zwrócił się do Pani Burmistrz z pytaniem,
czy jest to wskazane i słuszne?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że w momencie składania budżetu nie został ogłoszony żaden
konkurs, w którym moglibyśmy wystartować po to, żeby otrzymać dofinansowanie.
W związku z tym nie złożyliśmy na ten cel żadnego wniosku, a tym bardziej nie mamy
podpisanej żadnej umowy na dofinansowanie. Zakładając w tym momencie na etapie
planowania budżetu, że załóżmy 4.000.000,00 zł pójdą z dofinansowania, które byłyby czystą
teorią, zupełnie nie potwierdzoną ani ogłoszonymi konkursami ani zawartymi umowami.
Moglibyście Państwo mieć słuszne zastrzeżenia, że próbujemy zaniżyć tutaj wydatki miasta.
Określając w ten sposób mówimy tyle, że w tym momencie nie mamy pozyskanych żadnych
środków na dofinansowanie, co absolutnie nie znaczy, że jeżeli pojawi się jakiś konkurs,
w którym gmina będzie mogła uczestniczyć, gdzie spełni warunki, gdzie będzie mogła
pozyskać jakieś dofinansowanie, oczywiście z tego skorzysta. Podczas Państwa prac przez
cały następny okres, najbliższy rok i kolejne lata będziemy prosić niejednokrotnie
o dokonanie zmian w budżecie. Te zmiany wyglądają tak, że czasem jest to zwiększenie
środków na jakieś przetargi, których prowadzenie wykazuje, że kwoty wyższe są potrzebne,
że rynek zweryfikował je w górę. Są to takie zmiany, które są zmianami bardzo dobrymi dla
budżetu, że udaje się pozyskać dofinansowanie i wtedy w ramach danej inwestycji
proponujemy zmiany źródeł finansowania i to dotyczy również tego terenu na Pohulance.
Jeżeli tylko pojawi się jakakolwiek możliwość pozyskania dofinansowania zarówno ze źródeł
krajowych jak i unijnych na pewno z tego skorzystamy.
Radny p. Sławomir Jałowiec powiedział, że zrozumiał co pani Burmistrz, że jeżeli się te
środki pojawią, ale nie mamy gwarancji, że one się pojawią.
Pani Burmistrz potwierdziła, że nie mamy gwarancji, dlatego tak to jest zaplanowane.

Radny p. Sławomir Jałowiec kontynuował, że póki co bazujemy na tym, co mamy
przedstawione i na czym się dzisiaj opieramy. A dzisiaj się opieramy na informacjach, które
zostały nam przekazane i w tym informacjach jasno jest napisane, że finansowanie z kredytu
i dlatego to budziło moje zastrzeżenia. Jestem za, ale wtedy gdy korzystamy ze środków
pomocowych, bo wtedy jest to uzasadnione. Jest to inwestycja, która na pewno jest potrzebna,
tylko ona jest potrzebna dla pewnej grupy osób, a dla pewnej grupy osób jest to zbytek. Tak
to jest traktowane np. dla ludzi, którzy nie mają wodociągu i maja problemy z wodą, dla
ludzi, którzy nie mają drogi, oświetlenia itd. Jeżeli ta inwestycja miałaby pomoc ze środków
pomocowych w jakimś zakresie 30, 40% to oczywiście jest to jak najbardziej uzasadnione,
natomiast w tym przypadku jest to znacząca inwestycja w inwestycjach i dlatego zabiera głos
w tej sprawie, bo nie odzywałby się nawet, gdyby to była kwota 1.000.000,00 zł, ale jest to
kwota sięgająca prawie 10.000.000,00 zł, znacząca.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że w budżecie miasta jest budowa boiska, która będzie
kosztować 2.500.000,00 zł przy Stadionie. Zrobiłem jakąś analizę, posiedziałem w Internecie,
popatrzyłem na inne miasta, w których były budowane takie boiska w przeciągu jednego
roku, półtorej roku, kilku lat i mam pewną propozycję. Może to boisko z tego co
rozmawiałem z p. Piotrem Wysockim odnosnie projektu, że jest wypasione, że jest z boku
z trybunami. Czy nie moglibyśmy zrobić tańszego boiska kosztem budynku klubowego, żeby
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, bo będziemy mieć piękne boisko, a osoby,
zawodniczki, zawodnicy, którzy przychodzą nie maja się gdzie wykąpać. Zgłosił wniosek,
jeżeli byłaby możliwość przeznaczenia 1.700.000,00 zł na budowę boiska to boisko można
uszczuplić o trybuny, które miały być z boku zbudowane. Sztuczne boisko z nawierzchnią,
oświetleniem, piłko chwyty, bramki, do tego za 700.000,00 zł zrobić budynek klubowy
i 100.000,00 zł przeznaczyć na dwa korty tenisowe, mogłyby powstać na Stadionie, żeby ten
Stadion zaczął coraz mocniej żyć, nie tylko żeby tam się odbywały zajęcia związane z piłką
nożną, tylko żeby powoli małymi etapami wdrażać rzeczy, gdzie mogliby pojawić się
biegacze, mogliby pobiegać, gdzie mogłyby dzieci pograć w tenisa, urozmaicić ten obiekt
sportowy pod tym kątem.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że rozmawiał z koleżanką, która jest nauczyciele WF,
która powiedziała, że na zajęcia, rozgrywki lekkoatletyczne muszą jeździć i ćwiczyć do
gminy Poraj, bo tutaj nie ma bieżni, która w jakikolwiek sposób dałaby osobom
zainteresowanym biegami moc zgodnie z zasadami lekkoatletycznymi ćwiczyć. Pomysł
Tomka przedyskutowywaliśmy razem, to byłoby dobre, dlatego żeby ten Stadion był
miejscem służącym szerszej grupy odbiorców związanych z różnymi dyscyplinami
sportowymi. To jest fajna koncepcja, tym bardziej, że Tomek robi rozeznanie i można by
zorbie boisko ćwiczeń dla piłkarzy w mniejszych kosztach, a resztę zagospodarować w inny
sposób.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że nie przeznaczamy tutaj większych środków. Kwota
zostaje taka sama, tylko boisko robimy bez trybun, nie mam konkretnego kosztorysu, ale żeby
uszczuplić ten projekt, który był teraz robiony na boisko, kosztem tego postawić budynek
klubowy, w którym będą warunki jak w XXI wieku, czyli będzie można się wykąpać w
normalnych warunkach i funkcjonować w normalnych warunkach.
Pani Burmistrz powiedziała, że akurat ta pozycja w budżecie związana jest ze zgłoszonym
wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu. Jest to temat połączony z remontem
MOSiR. Budowa boiska i remont MOSIR, na pewno Państwo wiecie dla przypomnienia, że w
momencie którym projekt jest złożony do Ministerstwa i podlega ocenie nie można

doprowadzać do tego, że wprowadzamy zmiany w budżecie, ponieważ za chwilę sami
będziemy w takiej sytuacji, że jeżeli projekt przejdzie weryfikację pozytywnie i przyznają
nam środki na to, to będziemy musieli zrealizować zgodnie z tym, co zostało złożone do
Ministerstwa Sportu. Natomiast jeżeli w tym momencie naniesiemy poprawki to jak
zrealizujemy projekt wg zapisów tam zgłoszonych.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że pani Burmistrz ma całkowitą rację. Myślałem, że ten
projekt po części przepadł, bo minęło około roku.
Pani Burmistrz powiedziała, że gmina wciąż czeka na ocenę tego projektu, dlatego wydaje
się, że to nie moment na dokonywanie zmian w tym budżecie.
Radny p. Norbert Jęczalik zapytał, kiedy można się spodziewać oceny takiego projektu?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu, natomiast nie
jest w stanie określić.
Radny p. Norbert Jęczalik zapytał, czy jeżeli odpowiedź będzie negatywna, będzie
wznowienie tego projektu?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że wtedy będziemy się zastanawiać jak podejść do tego punktu
w budżecie, ponieważ zrealizujemy go dopiero w tym momencie kiedy będzie
dofinansowanie.
Radny p. Tomasz Szlenk ad vocem do wypowiedzi p. Burmistrz, jeżeli nie będzie
dofinansowania, nie budujemy tego boiska.
Pani Burmistrz powiedziała, że wtedy będziemy rozmawiać po rozstrzygnięciu tego
konkursu.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział pani Burmistrz, że powiedziała, że nie będziemy tego
robić.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że gmina będzie realizować jak będzie dofinansowanie.
Radny p. Tomasz Szlenk zapytał, czy jak nie będzie dofinansowania to nie będziemy
realizować?
Pani Burmistrz powiedziała, że gmina będzie się starać w kolejnych konkursach
o dofinansowanie i będziemy realizować jak będzie dofinansowanie.
Radny p. Norbert Jęczalik zapytał, czy wtedy będzie można wprowadzić zmiany w projekcie?
Pani Burmistrz powiedziała, że trudno powiedzieć, ponieważ nie wie jak będzie
rozstrzygnięty ten konkurs, a tym bardziej nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie jakie
będą warunki ewentualnie przyszłych ogłaszanych konkursów.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że rozumie, tylko jeżeli nie zostanie dana ta dotacja
przez Ministerstwo to wtedy na kolejnych pracach komisji, jeżeli miasto będzie chciało ten

wniosek, to komisja może wypracować nowy wniosek uwzględniający te propozycje. Będzie
to możliwe?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że warunki konkursu będą o tym decydować, na co można te
pieniądze pozyskać. Określenie będzie możliwe w momencie, w którym już ewentualnie będą
ogłoszone konkretne konkursy. Nie da się odpowiedzieć w tym momencie na zadane przez
pana pytanie.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że zainwestowaliśmy pieniądze w MOSiR z własnych
środków mimo, że nie mamy rozstrzygnięcia w konkursie. Wydaliśmy w zeszłym roku
budżetowym 2.700.000,00 zł, w tym roku budżetowym jest tam 3.500.000,00 zł i robimy to,
Stadion nie robimy, czekamy na ogłoszenie konkursu, tak?
Pani Burmistrz powiedziała, że tam konieczne było złożenie wniosku na oba obiekty z tego
względu, żeby uzyskać określony pułap dofinansowania i wartość projektu.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, że pozwoli się podzielić swoją wiedza na temat
składanych wniosków do Ministerstwa Sportu. Wnioski można było składać do marca 2018r.,
dofinansowanie wynosiło do 33% wartości kosztorysowej projektu. Wartość kosztorysowa
ma się nijak do wartości rzeczywistej. W związku z tym może być tak, że zostanie przyznana
kwota około 1.000.000,00 zł, pozostałą kwotę po przetargu trzeba będzie dołożyć. Wtedy
zaczyna się problem z dopięciem budżetu. Dzisiaj mówimy o wirtualnym budżecie i musimy
mieć tego świadomość, że część zadań jest planowana, ale jak będzie wyglądać ich realizacja
weryfikuje rynek. Przykład cena jednego pustaka, w miesiącu marcu kosztował 3,20 zł, a
w tej chwili pustak kosztuje prawie 8,00 zł. To nie są moje wymysły, doświadczam tego na co
dzień. Weryfikacja później niestety jest dosyć długa i złożona. Nasze chęci, a możliwości to
są dwie różne rzeczy. Doskonale zdaje sobie sprawę, że chęć zaplanowania inwestycji na
Pohulance na dzisiaj może być kredytowana, bo ją w budżecie musimy umieścić
i zabezpieczyć środki na ten cel. Nie umieścimy i nie zabezpieczymy środków, to nijak się to
będzie miało później do składania jakichkolwiek wniosków, bo tego zadania nie będzie. To
jest cały problem, w budżecie możemy zadanie przesuwać, możemy go spróbować
zrealizować w następnym roku. Osobiście w przeciwieństwie do pozostałych chciałby, żeby
te wnioski składane w 2018r. nie przeszły, to jest moje zdanie jako dyrektora szkoły, nie
radnego Rady Miasta. Projekt sali gimnastycznej, wartość jest wyższa niż zakładaliśmy
kiedyś. Rynek ma swoje prawa, wiemy co się działo przed wyborami samorządowymi, nie
było firm, które chciały wykonywać zadania, a jak już zgłaszały się można było oszaleć.
Odnoszę się do całości planowanego budżetu, żeby mieć tą świadomość, że nasze chęci,
działanie w stowarzyszeniach jest różne. Ja nie chwale się działalnością w stowarzyszeniach,
a działam w bardzo wielu, ale to nie jest nasze zadanie tu i teraz.
Radny p. Sławomir Jałowiec zapytał odnośnie przygotowania i wykonania dokumentacji na
oświetlenie ul. Koziegłowskiej. Mieszkańcy, którzy mieszkają przy tej ulicy mieli
zapewnienia ze strony magistratu, że dokumentacja będzie wykonana do końca listopada. Tak
to było pierwotnie zakładane. Okazuje się teraz, bo pytałem w tym temacie Burmistrz Żaka,
ale nie mieliśmy czasu, żeby zapytać o przyczyny, z jakich przyczyn to wszystko się
przesuwa, a jest to przeciągnięte w czasie do końca marca. Jakie są problemy, przyczyny
tego, bo ludzie chcą wiedzieć? Boją się o to, że te środki przepadną, może się potem okazać,
że to się rozmyje i środków nie będzie, bo one są przesuwane z tego roku na rok przyszły.
Poprosił o wyjaśnienie.

Pani Burmistrz powiedziała, że jeśli chodzi o ul. Koziegłowską nastawialiśmy się na to, że to
będzie bardzo trudny projekt z tego względu, że my projektujemy wzdłuż drogi
wojewódzkiej. To był temat dużo obszerniejszy, o czym Państwo, którzy byli w poprzedniej
Radzie wiedzą, że zakres tego oświetlenia był dużo większy niż w tej chwili jesteśmy
w stanie zaprojektować i mieliśmy zarówno problemy z ZDW, jak i z Lasami. Uzgodnienie
jakiejkolwiek inwestycji przy drodze wojewódzkiej, a na dodatek na terenie Lasów
Państwowych jest rzeczą niezmiernie trudną, stąd projektant trafił na ogromne problemy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zgadzamy się na przesuwanie tego
terminu po to, żeby to zakończyło się sukcesem. Nie chcemy odebrać, ani nie odebrać, ani
zerwać umowy tylko próbujemy dokończyć temat i efektem tego będzie wybudowanie
oświetlenia w ul. Koziegłowskiej do końca zabudowań. Mówię o mniejszym obszarze niż
pierwotnie był zakładany. W tej chwili wsłuchując się w to co mówi projektant zgadzamy się
na przesuwanie tego terminu właśnie z tego względu, że tak długo trwają uzgodnienia,
zarówno z Lasami Państwowymi, jak i z ZDW. Jeżeli będzie projekt, my projekt wykonujemy
w ramach Budżetu Obywatelskiego, natomiast mamy już takie przykłady, że projekt często
obejmuje obszar większy, niż w ramach Budżetu Obywatelskiego jest możliwy do
wykonania. Wiadomo, ze gmina działa w ten sposób, żeby racjonalnie korzystać
z wydatkowanych już środków, czyli tych dóbr, które po wydatkowaniu powstały, wiadomo,
że jeżeli ten projekt będzie to będziemy następnie ogłaszać budowę tego oświetlenia, taki jest
kolejny krok.
Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że na jednej z ostatnich komisji w poprzedniej
kadencji pani Burmistrz była z ramienia władz, radna pytała o doświetlenie ul. Topolowej do
końca. Na jakim to jest etapie?
Pani Burmistrz powiedziała, że w tym momencie dobudowy mamy zrealizowane te, które
były przewidziane na ten rok, natomiast w przyszłym roku będziemy ogłaszać kolejny
przetarg na wykonanie dobudow i to jest uwzględnione zapisami. Nic się nie zmieniło, w tej
chwili Państwo dyskutujecie nad budżetem na rok następny.
Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że zgłaszała to parę miesięcy temu, po raz kolejny
na ostatnim posiedzeniu komisji.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że przetarg na dobudowy oświetlenia i wykonanie tego w mieście
był ogłaszany odpowiednio wcześniej. W tej chwili, bo rozmawiamy o budżecie
przyszłorocznym i o tych zadaniach, które będą wykonywane w roku przyszłym i to dotyczy
drogi w ul. Topolowej.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał się, czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie
budżetu na przyszły rok? Z uwagi na brak pytań zaproponował odczytanie wniosków, czy
wniosek.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że ten drugi wniosek wycofuje z racji tego, pani
Burmistrz wyjaśniła. Radny sformułował wniosek formalny o przesunięcie środków
w kwocie 50.000,00 zł z działu Promocja Miasta oraz kwoty 50.000,00 zł z projektu na
przebudowę MDK i przeznaczenie na działalność w zakresie kultury fizycznej dział 926
rozdział 92605.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 13 osób. Przy 5 głosach za, 5 głosach
przeciw i 3 głosach wstrzymujących się wniosek nie został przyjęty.

Radny p. Sławomir Jałowiec powiedział, że umknęło mu jedno pytanie dotyczące kilku
etapów rozbudowy, przebudowy dróg. Tam jest chyba II, III, IV i V etap. Jest to ujęte
w propozycji budżetowej, nie ma tam wskazania jakich dróg to dotyczy. Poprosił panią
Burmistrz o wyjaśnienie.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie wzięła tego zestawienia.
Radny p. Sławomir Jałowiec powiedział, że wie jakie mieszkańcy zgłaszali potrzeby i teraz
nie wiem, czy te drogi znajdują się w tym zakresie.
Pani Burmistrz poprosiła o chwilę na przejście do gabinetu i przyniesienie materiałów.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda ogłosił pięć minut przerwy. Po przerwie obrady
komisji wznowiono.
Pani Burmistrz wymieniła wszystkie drogi, które były w poszczególnych etapach, dzisiaj
które są jeszcze w budżecie, czyli od II etapu, w niektórych przypadkach są już to inwestycje
wykonane, w niektórych do zrobienia. Etap II to jest: ul. Ceramiczna (w trakcie),
ul. Szpitalna.
Radna p. Iwona Skotniczna poprosiła o sprecyzowanie, bo ul. Ceramiczna jest bardzo
specyficzną ulicą, po jednej stronie ul. Słowackiego, a po drugiej odnogi.
Pani Burmistrz powiedziała, że Pani radna wie, który odcinek był projektowany, jadąc
w kierunku Nowej Wsi od ul. Słowackiego w lewo.
Radna p. Iwona Skotniczna zapytała, czy tam gdzie jest asfaltowa część?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że tak. Pani Burmistrz kontynuowała, że mamy zrobiony
ul. Szpitalna etap I, etap II i III (w trakcie), ul. Wyszyńskiego (zrobione), droga przy SP nr 5
(mamy problemy z Tauronem, będzie doprojektowywana część przebudowy kabli
zasilających, które tam przebiegają) i droga przy Przedszkolu nr 3 na Światowicie
(wykonane). Etap III: ul. Słowiańska (zrobione), ul. Włodowska (w tej chwili w trakcie),
ul. Siewierska (w trakcie zmiany projektu, bo tam są niedociągnięcia ze strony projektanta),
ul. Budowlana (wykonana) i droga przy ZSP nr 3 (tutaj jest rozwiązana umowa
z projektantem, z tego względu, że niemożliwe jest ustalenie dodatkowego wyjazdu na drogę
wojewódzką, to jest projekt w uśpieniu, etap IV ul. Batalionów Chłopskich (w trakcie
realizacji, zawarta jest umowa, natomiast na ul Nierada mamy projekt (tutaj projekt wciąż
czeka na realizację). W tej chwili pojawi się V etap Modernizacji dróg na terenie Miasta, tutaj
wstępnie mówimy o ul. Strugi, która okazała się niewykonalna przy tych remontach, które są
prowadzone ze względu na znaczne zniszczenie podbudowy tej drogi i samej nawierzchni
oraz myślimy o drodze przy Urzędzie Skarbowym. To jest droga, na której borykamy się
z problemem ogromnego rozlewiska i kłopotu związanego z odprowadzeniem wody tam i po
tylu latach wiemy już, że nie da się tego w żaden sposób załatwić czyszczeniem, jakimiś
doraźnymi rozwiązaniami. Tam musimy przewidzieć projekt, rozsądne odprowadzenie wody
z tego terenu i zapewnienie w tym obszarze miasta poprawy warunków użytkowania.
Mnóstwo ludzi korzysta z tej drogi przy Urzędzie Skarbowym, to chyba nie wymaga
uzasadnienia.

Radny p. Sławomir Jałowiec zapytał o ul. Murarską, która również miałaby robiona i nie
wiem w jakim zakresie, jakim dziale, czy rozdziale jest ona ujęta.
Pani Burmistrz powiedziała, że to jest droga gruntowa, to tylko było przez (…).
Radny p. Sławomir Jałowiec wtrącił, do czego Pani Burmistrz zmierza. Do tego, że wśród
tych wszystkich inwestycji, które są tutaj wykazane na różne kwoty, duże, małe. Dzielnica
Nowa Wieś ma tylko jedną inwestycję, końcówka drogi ul. Nowowiejskiej, nic poza tym,
która jest na wartość 350.000,00 zł. Dodał, że jest z tej dzielnicy, dlatego o to pyta.
Pani Burmistrz zapytała, czy radny zauważył, ile w tej dzielnicy zostało wykonane, jak
w mocnym obszarze my tam popracowaliśmy przez ostatnią kadencję?
Radny p. Sławomir Jałowiec powiedział, że rozmawia na temat budżetu, który jest na ten rok,
na lata następne, które są tutaj ujęte w WPF, dlatego o to pytam, bo tam nie ma takich
pozycji, które by dotyczyły Nowej Wsi, oprócz końcówki.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że drogi gruntowe są ujęte w remontach, budowa drogi
rzeczywiście nie jest przewidziana.
Radny p. Sławomir Jałowiec powiedział, że nie zadowoli to ludzi w żadnym wypadku.
Pani Burmistrz powiedział, że rolą miasta jest analizowanie potrzeb, dostosowanie ich do
realnych możliwości. Ten projekt przedstawiony Państwu w takiej formie, do Państwa będą
należeć decyzje w tym zakresie.
Radna p. Małgorzata Skinder powiedziała, że Pani Burmistrz wymieniała drogę w ul.
Wyszyńskiego.
Pani Burmistrz powiedziała, że ta droga była zrealizowana w 2015r, tam był chodnik wzdłuż
tej drogi.
Radna p. Małgorzata Skinder powiedziała, że z jednej strony jest tylko chodnik, a mieszkańcy
zgłaszali zapotrzebowania wykonania chodnika również po drugiej stronie.
Pani Burmistrz zgodziła się a radna mówiąc, że prawdą jest, że gmina takie zapotrzebowanie
ma, natomiast byłoby to związane z wycinką całego szpaleru drzew wzdłuż ul. Wyszyńskiego
i tam póki co nie planujemy inwestycji takiej. Co do remontu chodnika, nie wypowie się w
tym momencie.
Radna p. Małgorzata Skinder powiedziała, że chodnik jest wyboisty, a tam niejednokrotnie do
przychodni przemieszczają się ludzie na wózkach lub z balkonikami.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że część chodnika jest wyremontowane
co prawda nie przez miasto, po drugiej stronie, część jest również odremontowana.
Pani Burmistrz powiedziała, że takie były warunki odtworzenia.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że tam było dużo gorzej, jest troszkę
lepiej.

Radna p. Małgorzata Skinder powiedziała, że parę osób Jej to zgłosiło.
Pani Burmistrz zgodziła się, że jest to zgłaszany problem.
Radny p. Dominik Lech poruszył temat ul. Batalionów Chłopskich. Kiedy firma, która będzie
wykonywała tą drogę będzie mogła zacząć współpracę.
Pani Burmistrz powiedziała, że umowa jest zawarta i w tej chwili kalendarz prac należy do
firmy. Wiadomo, że firma też sobie rozkłada. To jest długotrwała inwestycja, nie kończy się
w 2019r. Oni będą ten plan robót układać zgodnie ze swoim kalendarzem, oczywiście
z zatwierdzeniem gminy. Może się nie ma co dziwić firmie, że nie wchodzi w prace ziemne
przed okresem zimowym. Pewnie pełną parą ruszy to na wiosnę.
Radny p. Dominik Lech powiedział, że już podobno były rozmowy, że od października mieli
wejść, nic się nie działo.
Pani Burmistrz powiedziała, że z tego co wie jest przeprowadzona wycinka drzew.
Wykonawca ma przekazany teren budowy.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają jeszcze pytania do projektu
budżetu na 2019r. Z uwagi na brak pytań przewodniczący komisji poprosił o zaopiniowanie
projektu budżetu miasta Myszkowa na 2019r.
Po omówieniu na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2018r. projektu budżetu miasta Myszkowa
na 2019r. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji nie zaopiniowała w/w projektu
(w głosowaniu brało udział 12 osób: 6 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 6 głosów
przeciwnych).
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda poprosił również o zaopiniowanie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2019 –
2031.
Po omówieniu na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2018r. projektu na 2019r. Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu i Rekreacji nie zaopiniowała w/w projektu (w głosowaniu brało udział 12
osób: 6 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 6 głosów przeciwnych).
Do punktu 4.
Opracowanie planu pracy komisji na 2019r.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda przedstawił propozycję planu pracy komisji na
2019r. Po przedstawieniu planu zapytał się radnych, czy mają uwagi, bądź inne propozycje do
przedstawionego planu?

Lp.

Tematyka posiedzenia komisji
Termin
posiedzenia

1.
Styczeń

1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

Uwagi

2.
Luty/Marzec

3.
Kwiecień

4.

Maj

5.

Czerwiec

6.

Lipiec/
Sierpień

7.

Wrzesień

8.
Październik

1. Sprawozdania z działalności Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2018r.
2. Sprawozdanie z zimowego wypoczynku
dzieci i młodzieży „Zima w mieście”.
3. Informacja na temat realizacji za 2018r. oraz
planowanych na 2019r. inwestycji, remontów
i imprez sportowo-rekreacyjnych w MDK
i MOSiR.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5.Sprawy różne.
1. Analiza sprawozdania finansowego MOSiR
i MDK za rok 2018, w tym przedstawienie
struktury dochodów i wydatków
z poszczególnych usług w ujęciu miesięcznym.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.
1. Wysłuchanie informacji na temat prac
niezbędnych do wykonania w szkołach
w okresie wakacji celem przygotowania do
nowego roku szkolnego 2019/2020.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.
1.Wakacje 2019 - proponowane przez MDK,
MOSiR, formy wypoczynku.
2.Informacja na temat stanu i funkcjonowania
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ze
wskazaniem kosztów utrzymania oraz
niezbędnych remontów i inwestycji.
3. Zapoznanie z arkuszami organizacyjnymi
szkół i przedszkoli.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.
1. Informacja na temat podejmowanych działań
profilaktycznych w szkołach i placówkach
oświatowych zapobiegających patologii
społecznej dzieci i młodzieży (rok szkolny
2018/2019).
2.Informacja nt. rozpoczęcia roku szkolnego
2019/2020 pod kątem przygotowania zaplecza
(sale, tereny przyszkolne).
3.Analiza sprawozdania finansowego MOSiR
i MDK za I półrocze 2019r.
4.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5.Sprawy różne.
1.Ocena letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży „Lato w mieście”.
2. Informacja dotycząca rozpoczęcia roku
szkolnego i funkcjonowania Szkoły Muzycznej

Dyrektor MiPBP
Dyrektorzy MDK,
MOSiR

Dyrektorzy MDK,
MOSiR

MZEASiP

Referat PK

MZEASiP

Dyrektorzy MDK,
MOSiR

Referat PK
MZEASiP

9.

Listopad

10.

Grudzień

w SP Nr 7.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4.Sprawy różne.
1.Informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych w gminie za rok szkolny
2018/2019.
2. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń
biorących udział w konkursach ofert na
udzielenie dotacji z budżetu Miasta Myszków.
3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4.Sprawy różne.
1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na
2020r.
2. Opracowanie planu pracy komisji na 2020r.
3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4.Sprawy różne.

MZEASiP
Przedstawiciele
NGO

Skarbnik Miasta

Radny p. Norbert Jęczalik zapytał, czy komisja będzie się zbierała we wtorki o tej godzinie?
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że tak ustalił i będzie się trzymał, żeby
tak było, we wtorki o godzinie 10.30.
Radna p. Elżbieta Doroszuk zapytała, jak często komisja będzie się zbierać?
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że raz w miesiącu.
Radna p. Elżbieta Doroszuk Zapytała, czy będzie ustalony jakiś wtorek pierwszy, drugi,
trzeci?
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że to jest zwykle ostatni wtorek.
Radny p. Andrzej Giewon powiedział, że projekt tego planu trzeba przyjąć, bo to jest tylko
zarys. Zawsze możemy zmienić plan.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że w porównaniu z ubiegłym rokiem
wyrzucił z planu pracy w miesiącu styczniu spotkania z Komisją Oświaty i Kultury Rady
Powiatu w Myszkowie. To tego spotkania nie doszło, to nie są jakieś cykliczne spotkania, to
spotkanie wyniknęło z naszej dyskusji w poprzednim roku, dotyczącej Szkoły Muzycznej,
jeszcze było parę powodów, żeby się z tą komisją spotkać. Ten punkt zostanie wykreślony.
Radny p. Andrzej Giewon powiedział, że jedno takie spotkanie z komisją Powiatu jest bardzo
ważne, powinniśmy się spotkać przynajmniej raz w roku, ponieważ Biblioteka jest powiatowo
– gminna i parę zastrzeżeń jest do finansowania tej Biblioteki, a niektóre sprawy należałoby
wypracować.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że proponuje wykreślić ten zapis
w styczniu i zapisać go w innym miesiącu, ale w kolejnych miesiącach takie spotkanie
spróbujemy zorganizować. Dodatkowo w miesiącu czerwcu formy wypoczynku zostaną
przygotowane przez MOSiR i MDK, nie szkoły.

Radna p. Elżbieta Doroszuk zapytała o przedszkola.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że przedszkola mają dyżury. Zapytał
radnych, czy maja jakieś pytania, uwagi do planu pracy komisji? Z uwagi na brak uwag
zaproponował zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji na
2019 rok.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 12 osób. Przy 12 głosach za, 0 głosach
przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów
pracy komisji rady Miasta w Myszkowie na 2019 rok został zaopiniowany jednogłośnie.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady
Miasta.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 12 radnych. Przy 12 za, 0 przeciw i 0
wstrzymujących
się
projekt
uchwały
został
zaopiniowany
jednogłośnie.
Do punktu 6.
Sprawy różne.
Radny p. Sławomir Jałowiec zgłosił wniosek odnośnie wydrukowania i dostarczenia do
każdego radnego w wersji papierowej projektu budżetu miasta na przyszły rok. Jest to
dokument, który będzie obowiązywał prze cały następny rok, najważniejszy, to jest budżet
miasta. Wydrukowanie tego w 21 egzemplarzach nie byłoby jakimś obciążeniem dla Urzędu
Miasta, natomiast Nam by dało w każdym momencie wgląd i korzystanie z tego. Wiem, że
wszyscy dostali w wersji elektronicznej, nie zawsze mamy kontakt z Internetem, żeby
korzystać z tego, natomiast z wersji papierowej korzystamy wszędzie.
Pani Burmistrz powiedziała, że nie ma żadnego problemu.
Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że ta mama dziecka niepełnosprawnego p. Ania,
o której na komisjach mówiła, mieszka w bloku na ul. Skłodowskiej, występowała o zamianę
mieszkania itd. Ona zwracała się do mnie z prośbą, ponieważ jest tam remont, część Jej
rzeczy, które miała na strychu zostały wyniesione, na te rzeczy są drzwi położone.
W ubiegłym tygodniu była w Urzędzie Miasta, min. rozmawiała z p. Dorożyńską, ale również
z pracownikami wydziału i miała obiecane, że ktoś się tam pojawi, zabierze, zmieni, żeby
mogła funkcjonować tam z rodziną. Radna przyznała, że dzwoniła do tej Pani przed komisją,
ale nikt z Urzędu się tam nie pojawił.
Pani Burmistrz powiedziała, że sprawdzi jakie były obietnice i z czego się nie wywiązaliśmy.
Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że ta Pani próbowała się dostać do Pana Burmistrza,
ale był zajęty. Skierowano ją do wydziału, p. Dorożyńskiej tam nie było, ale byli inni
pracownicy. W trakcie rozmowy z pracownikami przyszła p. Dorożyńska i powiedziała, że
miała obiecane.

Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda z uwagi na brak pytań zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji

Jacek Trynda

Przygotował(a): Magdalena Niewiadomska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

