Rada Miasta Myszków
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Protokół nr 7/19
7 Posiedzenie odbyło się w dniu 27 sierpnia 2019r.
Obrady rozpoczęto 27 sierpnia 2019 o godz. 11:00, a zakończono o godz. 11:42 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.

Członkowie komisji w liczbie 10 0sób – wg załączonej listy obecności.
Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
Pani Marzanna Wieczorek – kierownik MZEASiP.
Pani Grażyna Łękarska – kierownik wydziału IM.
Pan Marcin Kita – pracownik wydziału PR.

Obecni:
1. Eugeniusz Bugaj
2. Elżbieta Doroszuk
3. Andrzej Giewon
4. Beata Jakubiec-Bartnik
5. Zofia Jastrzębska
6. Norbert Jęczalik
7. Małgorzata Skinder
8. Iwona Skotniczna
9. Tomasz Szlenk
10. Jacek Trynda
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził pan Jacek Trynda. Powitał zebranych na
posiedzeniu. Przewodniczący komisji poprosił o naciśnięcie przycisku kworum w celu
sprawdzenia obecności oraz o zapisanie wyniku głosowania. Stwierdził prawomocność obrad.
Przedstawił porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia komisji wszyscy radni otrzymali.
Zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do porządku, czy wyrażają na to zgodę? Z uwagi na brak
uwag zaproponował głosowanie nad porządkiem obrad.
Głosowano w sprawie:
ustalenie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne:
ZA (10)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia
Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek
Trynda

Do punktu 2.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIV/350/18 Rady
Miasta w Myszkowie z dnia 1 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/333/18
Rady Miasta w Myszkowie z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy
Myszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
W dyskusji wzięli udział:
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że na komisję wpłynęły w tej chwili
cztery projekty uchwał, a w zasadzie trzy. Ponieważ pierwsza uchwała dotyczy zmian
w dotacjach do przedszkoli i otrzymaliśmy niedawno poprawkę do tego projektu uchwały
i w związku z tym poprosił panią kierownik MZEASiP, żeby zabrała głos w tej sprawie.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że radni otrzymali projekt uchwały zmieniający
uchwałę w sprawie dotowania przedszkoli niepublicznych, w którym to zmienione zostały
dwa punkty w § 4, ust. 4 otrzymał nowe brzmienie, zostało dołożone zdanie w brzmieniu: „do
przedłożonego rozliczenia organ prowadzący niepubliczne przedszkole przedkłada do wglądu
w siedzibie organu dotującego oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem
dokumentacji finansowo – księgowej wskazanej w rozliczeniu” i dodany był ust. 7
w brzmieniu: „Organ prowadzący niepubliczny przedszkole zobowiązany jest do prowadzenia
dokumentacji finansowo – księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie
sposobu wykorzystania dotacji”. Uchwała powyższa podlega konsultacjom społecznym
i w ich wyniku podmiot niepubliczne Przedszkole z kluczem wniósł uwagi, ale wniósł je
w piątek o godzinie 13.45, dotarły do nas dopiero wczoraj rano. Radczyni doszła do wniosku,
że uwzględnimy uwagę tegoż podmiotu, który dodanie ust. 7 uważa za niekonieczne i jak
piszą w swoim wniosku, że może budzić wątpliwości interpretacyjne, stąd rezygnacja
z dodania tego ust. 7 i na tym polega autopoprawka, że on zostaje wykreślony. Zostaje § 4
ustęp w brzmieniu takim jak był do tej pory, a celem tego jest bardziej szczegółowe
doprecyzowanie możliwości rozliczania przez organ prowadzący niepubliczne przedszkole
dotacji, którą otrzymuje i rozwianie wątpliwości co do faktu przedkładania do wglądu
dokumentów finansowo – księgowych, w których pojawiają się różne dane wrażliwe, a
w związku z daleko posuniętymi interpretacjami odnośnie przetwarzania danych osobowych
wprowadzamy ten zapis do uchwały w zakresie dokumentacji finansowo – księgowej, a
odrębnie będzie zawarte porozumienie w zakresie przetwarzania danych osobowych dzieci.
Radny p. Norbert Jęczalik wspomniał o konsultacjach społecznych. Kto przeprowadzał te
konsultacje społeczne?
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Pani Marzanna Wieczorek odpowiedziała, że to jest wtedy uchwała Rady Miasta
o przeprowadzaniu konsultacji społecznych i w trybie uchwały one się odbyły, na BIP były
wywieszone zgłoszone uwagi, w trybie uchwały Rady Miasta z dnia 1 marca 2018r.
Radna p. Zofia Jastrzębska zapytała, do kiedy należało zgłaszać te poprawki?
Pani Marzanna Wieczorek odpowiedziała, że do 23 sierpnia br. Wpłynęły w terminie na biuro
podawcze, w ostatnim dniu 23 sierpnia.

Głosowano w sprawie:
1a)uchwała zm. dotacje dla przedszkoli.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (10)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia
Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek
Trynda
1/ Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2019 – 2031.
W dyskusji wzięli udział:
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że również ta uchwała jest
z autopoprawką. Poprosił panią Skarbnik o wyjaśnienie.
Pani Skarbnik powiedziała, że wczoraj na Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta
projekty uchwały w sprawie zmian w WPF na bieżący rok oraz drugiej uchwały w sprawie
zmian w budżecie na bieżący rok nie zostały zaakceptowane przez komisję. Zostałam
zobowiązana do złożenia projektów uchwał według propozycji wypracowanych na tej
wczorajszej komisji. Nie wskazano konkretnie, w jaki sposób mam to zrobić, jednak nie
wyrażono zgody, żeby wprowadzenie nowego zadania pod nazwą, ja skracam tą nazwę:
Budowa mostu przy ul. Mrzygłodzkiej nie wprowadzać w takiej kwocie jak to było
przedstawione, czyli 1.500.000,00 zł z rozbiciem na lata, 2019 – 200.000,00 zł, 2020 –
700.000,00 zł i 2021 – 600.000,00 zł, tylko kwotę mniejszą wyłącznie na dokumentację.
Przeznaczone na to zadanie środki zmniejszające, czy nawet całkowicie zabrane z zadań
„Budowa drogi w ul. Małej Szpitalnej” i „Budowy drogi, dobudowy oświetlenia i kanalizacji
deszczowej w ul. Zielonej”, nie wyrażono zgody na dokonanie takich przesunięć. Wsłuchując
się w dyskusję wywnioskowałam, ale to są tylko moje spostrzeżenia z wczorajszej komisji, że
będzie akceptacja, jeżeli nie wyzeruję w całości planu wydatków na zadaniach Budowa drogi
w ul. Szpitalnej, w ul. Zielonej, tylko pozostawię łączne koszty finansowe. W związku
z powyższym w dzisiejszych projektach uchwał zarówno w sprawie WPF jak i w sprawie
zmian w budżecie zaproponowałam, aby wprowadzić nowe zadanie, czyli „Budowa mostu
przy ul. Mrzygłodzkiej” w kwocie 230.000,00 zł w rozbiciu na 2019r. – 40.000,00 zł
i 190.000,00 zł w 2020r. Skąd środki? Środki z tych dwóch zadań, o których mówiłam
wcześniej, czyli z „Budowy drogi w ul. Szpitalnej” i „Budowy drogi, kanalizacji deszczowej,
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dobudowy oświetlenia ul. Zielonej” poprzez zmniejszenie w 2019r. o 20.000,00 zł na tych
zadaniach, czyli 40.000,00 zł łącznie i w 2020r. na Małej Szpitalnej o 150.000,00 zł
i o 40.000,00 zł na ul. Zielonej, jednocześnie zwiększając o zmniejszony plan na tych
zadaniach w roku 2002 środki o te właśnie kwoty, czyli łączne koszty jakie były zaplanowane
przy uchwalaniu budżetu pozostają na tym samym poziomie, nie zmieniając się. Czym
argumentujemy te zmiany, zachodzi konieczność przeprowadzenia regulacji prawnych na
tych drogach. One nie będą w tym roku zrobione w związku z tym te środki nie będą
wykorzystane. W 2020r. nie wiem, czy też w całości ta regulacja zostanie wykonana, dlatego
zasadnym wydaje się w tym momencie, i celowym dokonanie takich zmian na zadanie, które
konieczne jest do realizacji tj. Przebudowa mostu przy ul. Mrzygłodzkiej. 230.000,00 zł to są
tylko środki, które zabezpieczą dokumentację projektową, natomiast nie zabezpieczą robót
budowlanych. Problem pozostanie na przyszłość.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak pytań zaproponował przejście do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
2)zm.w WPF na lata 2019-2031 autopoprawka.
Wyniki głosowania
ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (2)
Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Zofia Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata
Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
3/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak pytań zaproponował przejście do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
3)zm. w budżecie na 2019r. autopoprawka II.
Wyniki głosowania
ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (2)
Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Zofia Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata
Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
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Do punktu 3.
Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
Radna p. Zofia Jastrzębska przeprosiła panią Skarbnik za swoją porywczość na ostatnim
posiedzeniu komisji.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że nie ma pana Burmistrza ani pani Burmistrz. Chciał
dopytać o inwestycję, bo słyszę już od pięciu miesięcy, że są koncepcje odnośnie budowy
boiska przy Szkole nr 3. Były cztery koncepcje, Burmistrz mówił w maju, mamy miesiąc
sierpień, myślę, że jest wykonana koncepcja i wreszcie możemy wystartować z tym
projektem. To jest bardzo ważny temat dla dzieciaków. W przyszłym roku mogłyby korzystać
z tego boiska z tego zaplecza sportowego. Chciałem się dopytać o budowę boiska na
Stadionie, czy wiadomo coś, jeśli chodzi o dofinansowanie tej inwestycji. Z tego co
rozmawiałem z Burmistrzem również mówił, że ten wniosek jest odprawiany przez
Ministerstwo Sportu, że są jakieś pytania, że non stop odsyła jakieś rzeczy.
Pani Skarbnik powiedziała, że nie chciałaby wypowiadać się w sprawach merytorycznych,
ponieważ mam ograniczona wiedzę, a bardzo często jak się ma ograniczoną wiedzę w danym
temacie można coś powiedzieć niestosownego, chciałabym tego uniknąć. W związku z tym
jeżeli chodzi o boisko sportowe nie przypominam sobie, żebym była obecna jakby Burmistrz
coś komentował, więc dlatego nie wiem, ale może poprosić kogoś z Inwestycji. Jeśli chodzi
o stadion sportowy dofinansowanie moja wiedza była taka, że jesteśmy na liście rezerwowej.
Wczoraj na posiedzeniu Komisji Finansów była pani kierownik z Wydziału Rozwoju, nie
było tematu stadionu, bo też możemy poprosić i to będzie najlepiej.
Radna p. Zofia Jastrzębska zapytała, na jakim etapie zaawansowania jest projekt na
modernizację wnętrza MDK i czy można do tego projektu składać jakieś wnioski, swoje
przemyślenia? Czy będzie taka możliwość i kiedy jeżeli tak?
Pani Skarbnik powiedziała, że w budżecie zaplanowane są środki na projekt na wnętrze
MDK. Nie przypominam sobie, żebym przekazywała takie pieniążki, w związku z tym, jeżeli
nie są przekazane środki, to nie jest podpisana umowa. Tak by z tego wyglądało. Bazuję na
informacjach, które przechodzą przez moje ręce.
Radna p. Zofia Jastrzębska poprosiła, żeby przekazać jej pytanie panu Burmistrzowi.
Pani Skarbnik powiedziała, że przekaże.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają jakieś pytania?
Radna p. Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że to się mija z celem, bo jak nie ma kto
odpowiadać.
Pani Skarbnik przyznała, że nie ma wiedzy takiej jaką ma Burmistrz, nie uczestniczy we
wszystkich spotkaniach, na tych co ja jestem w większości dotyczą spraw typowo
finansowych. Mam wiedze wtedy kiedy podpisuję umowę, kiedy przekazuje pieniądze, kiedy
opracowuję projekt budżetu, kiedy sporządzane są sprawozdania, kiedy analiza jest
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szczegółowa, na podstawie oczywiście informacji od kierowników, dyrektorów, jednostek
podległych, wydziałów urzędu. Pytania przekażę.
Radny p. Norbert Jęczalik zapytał przewodniczącego komisji, na którą najbliższą komisję
będzie zaproszona pani dyrektor MDK? Może powiedziałaby o remoncie MDK.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda przypomniał, że jedno z posiedzeń komisji odbyło
się w MDK i tam mieliśmy taka wizję. Oczywiście sytuacja już powinna w jakiś sposób ulec
zmianie w związku z tym na pewno postaramy się na najbliższe posiedzenie komisji panią
dyrektor zaprosić.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że składa taki wniosek, żeby na najbliższą Komisję
Oświaty zaprosić panią dyrektor MDK.
Radna p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy na „Zakończenie lata” musza być bez
przerwy te same zespoły, bo już mieszkańcy do mnie apelują, że są znudzeni jednym i tym
samym wykonawcą? Ile kosztuje to „Zakończenie lata” szczegółowo?
Radny p. Tomasz Szlenk zapytał, czy Dni Myszkowa organizował Wydział Promocji, czy
MDK? Chciałbym, żeby pani dyrektor rozbiła mi Dni Myszkowa na poszczególne czynniki,
czyli jaki zespół, ile dostał pieniążków, wykonawcy, wynajem sceny. Nie chcę takiej
informacji, że ogólnie impreza kosztowała 120.000,00 zł, a 15.000,00 zł było od sponsorów,
tylko prosiłbym o rozbicie tej kwoty na poszczególne działy, czyli na wykonawców, wynajem
sceny, ochronę, zabezpieczenie itd. Wtóruję radnej p. Beacie Jakubiec – Bartnik, ponieważ
mam akie same sygnały, że od trzech lat występuje Kuba Sienkiewicz w Myszkowie,
Myszkovia Band. Ludzie potrzebują jakichś zmian, spokojnie myślę, że w podobnych
pieniądzach można załatwić inną gwiazdę, czy jakiś kabaret, czy coś innego.
Radna p. Beata Jakubiec – Bartnik poprosiła tez o szczegółowe rozliczenie „Zakończenie
wakacji”, jakie gaże, dla jakiego zespołu.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że chciałby dowiedzieć się, jaki koszt jest imprezy
Promotor.
Radny p. Tomasz Szlenk zapytał, ile kosztowała gwiazda wieczoru?
Radny p. Norbert Jęczalik zaproponował wniosek, ile kosztują nas wszystkie imprezy
organizowane na terenie naszej gminy z rozbiciem na imprezę i na czynniki pierwsze.
Radna p. Beata Jakubiec – Bartnik dodała, ile kosztuje Telewizja Katowice?
Radny p. Norbert Jęczalik zapytał, ile wydajemy na promocje naszego miasta w Telewizji
TV, telewizji regionalnej TVP 3? Promocja naszego miasta w telewizji ITV.
Radna p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, dlaczego pożegnanie lata jest akurat w czwartek,
wakacje się w czwartek nie kończą.
Radny p. Tomasz Szlenk dodał, że sobota jest takim dniem, że przyszłoby więcej ludzi.
Komisja sformułowała wnioski formalne.
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1. Komisja wnioskuje o przygotowanie rozliczenia finansowego w rozbiciu na
szczegółowe koszty następujących imprez plenerowych: „Dni Myszkowa”
i „Pożegnanie wakacji” oraz Promotora za okres 2018 -2019.
2. Komisja wnioskuje o wskazanie kosztów ponoszonych przez Urząd Miasta w
latach 2018 – 2019 na promocję Miasta w telewizji ITV oraz Telewizji
Regionalnej TVP3.
Głosowano wniosek w sprawie:
Wniosek nr.1 zgłoszony przez radnego Tomasza Szlenka.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (10)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia
Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek
Trynda

Głosowano wniosek w sprawie:
Wniosek nr.2 zgłoszony przez radnego Tomasza Szlenka.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (10)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia
Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek
Trynda

Radny p. Tomasz Szlenk zapytał o Budowę boiska przy SP nr 3, ponieważ z informacji
Burmistrza w miesiącu maju wynika, że są trzy, czy cztery koncepcje, które lada moment
będą wybrane. Chcielibyśmy się dowiedzieć, na jakim etapie to jest i jak to wygląda? Czy
przyjdzie jeszcze ktoś inny odnośnie boiska przy Stadionie MKS Myszków, ze sztuczną
nawierzchnią, którą miało być robione. Czy był rozpatrzony konkurs, jesteśmy gdzieś na
jakiejś liście rezerwowej?
Pan Marcin Kita powiedział, że jeżeli chodzi o Przebudowę boiska na MKS, mamy złożony
wniosek, 8 sierpnia były wysyłane ostatnie wyjaśnienia odnośnie kwalifikowalności kosztów,
chodziło tam o trybuny. Wczoraj sprawdzaliśmy, jeszcze nie ma informacji, czy nasz wniosek
przeszedł pozytywnie, czy negatywnie. Po rozmowie z tą osobą co wysyłałem uzgodnienia
dokumentów myślę, że niebawem powinna się jakaś lista rankingowa pojawić. Jeżeli chodzi
o boisko przy SP nr 3 to bezpośrednio ktoś z wydziału Inwestycji, bo tym tematem nie
zajmujemy się w naszym wydziale.
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Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że w ubiegłym roku składaliśmy wnioski o wymianę
pieców węglowych na piece innego typu, między innymi gazowe. Mieliśmy robiony audyt
w domach, powiem na swoim przykładzie, chociaż wiele osób się do mnie zwraca z bardzo
podobnym problemem. Wszystko wskazuje na to, że będą zakwalifikowane, wszystkie
warunki były spełnione. Wiedzieliśmy, że do początku okresu grzewczego ubiegłego sezonu
nie będzie tego, ale w tym roku możemy się spodziewać. Najpierw była informacja, że do
marca, potem do maja, teraz do końca kwietnia. Jaka jest sytuacja z nami, bo nie składaliśmy
wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”, wiele osób czeka na tą decyzję.
Pan Marcin Kita powiedział, że rozstrzygnięcie konkursu było planowane na sierpień br.
Tydzień temu pojawiła się informacja, że oba nasze projekty przeszły pozytywnie ocenę,
tylko są na listach rezerwowych. Jeden projekt, co był nabór w 2017r. jest bodajże na 24
miejscu listy rezerwowej, a ten projekt co nabór był w 2015r. jest bodajże 37. Tak to wygląda
na dzień dzisiejszy.
Radna p. Iwona Skotniczna zapytała, co mówić osobom, czy mają składać w ramach
„Czystego powietrza”, czy czekać dalej?
Pan Marcin Kita powiedział, że te osoby, które składały wnioski w 2015r. Ci co się zgłaszają
i przesuwają na 2019r. w ramach „Czystego powietrza”, czyli dotacji naszej z gminy, to tutaj
składać do „Czystego powietrza”, bo to jest pewne, bo ten wniosek z 2015r. raczej się nie
zakwalifikuje z listy rezerwowej, żeby wykonać inwestycję. Większe szanse po odwołaniu
będzie miał ten wniosek co był nabór w 2017r. i on był w formule grantowej.
Radna p. Iwona Skotniczna zapytała, kiedy będzie można wiedzieć tak w 90%?
Pan Marcin Kita odpowiedział, że w przeciągu dwóch tygodni, bo będziemy pisać pismo
odnośnie odwołania tego drugiego projektu z prośba o ponowne przeliczenie punktacji
naszego wniosku. Tam nam naprawdę niewiele brakuje, żeby się zakwalifikować i otrzymać
dofinansowanie do tej realizacji. Tylko tu realizacja na ten sezon grzewczy nie nastąpi.
Radna p. Małgorzata Skinder zapytała p. Kity, czy dotarła do niego informacja, bo wczoraj
zgłaszała odnośnie osoby niepełnosprawnej z ul. 11 Listopada 30, że jest zainteresowana
wymiana pieca węglowego na gazowy. Pan Burmistrz powiedział, żeby ta osoba złożyła
wniosek do 31 sierpnia. Czy do Państwa już ta informacja dotarła, bo ja wszystkie namiary
dałam.
Pan Marcin Kita powiedział, że jeżeli to chodzi o projekt dofinansowania w wysokości
4.000,00 zł z gminy to tym projektem zajmuje się p. Małgorzata Trepka-Psyk w wydziale
Ochrony Środowiska. Tam już są wszystkie dokumenty przekazane, tam się można
dopytywać jak to dalej było.
Radny p. Tomasz Szlenk poruszył temat budowy boiska przy SP nr 3. Cztery miesiące temu
nas Burmistrz informował, że są jakieś rozmowy, że są trzy, czy cztery koncepcje i lada
moment będzie wybrana koncepcja, która będzie realizowana. Czy coś ruszyło, jeśli ruszyło
to na jakim jesteśmy etapie?
Pani Grażyna Łękarska powiedział, że informacja zostaje potwierdzona ta co wcześniej było
powiedziane. Rzeczywiście zostały opracowane przez firmę z Myszkowa cztery koncepcje,
obejmowały szerszy zakres. Po przygotowaniu tych czterech koncepcji została wybrana po
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konsultacjach z dyrekcją szkoły jedna koncepcja, również ze Wspólnotą sąsiadującą ze szkołą
była omawiana, żeby ją wprowadzić później do realizacji ze względu na opór troszkę tej
wspólnoty w rozwiązaniu proponowany. Został zakres zawężony tylko do terenu szkoły
i koncepcja w porozumieniu ze wspólnotą i z dyrekcją Szkoły została wybrana i uzgodniona.
Koncepcja jest wybrana, tutaj ewentualnie do dyspozycji. W tej chwili planujemy, może uda
się jeszcze we wrześniu, bo kończymy sezon urlopowy, przygotowanie wniosku do zamówień
publicznych, jeżeli chodzi o przetarg. Planujemy w formule Zaprojektuj i wybuduj, jeżeli się
uda. Przy koncepcji też była wycena, ale ona była szersza, natomiast koncepcja została
wybrana w uzgodnieniu ze Szkołą.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że rozumie, że przygotowujemy się do ogłoszenia
przetargu?
Pani Grażyna Łękarska powiedziała, że przygotowujemy się do przetargu.
Radny p. Tomasz Szlenk zapytał, czy mógłby się zapoznać?
Pani Grażyna Łękarska odpowiedziała, że tak. Wariant najbliższy rozwiązaniu, który będzie
kontynuowany mam przy sobie.
Radna p. Małgorzata Skinder zapytała, jak wygląda sprawa na dzień dzisiejszy z budową
drogi przy SP nr 5? Na jakim to jest etapie? Na 2019r. było zaplanowane 150.000,00 zł na
remonty chodników. Czy te środki są już wyczerpane, jakie były wykonane remonty
chodników z tych środków?
Pani Grażyna Łękarska odpowiedziała, że odnośnie drogi przy SP nr 5, co do terminów nie
pamiętam, mamy zlecone opracowanie tej części przebudowy linii kablowych, które tam były
przy tej stacji transformatorowej przy SP nr 5. Jest to w trakcie opracowywania, wykonawca
został wybrany po trzecim przetargu i jest to na pewno w trakcie realizacji. Co do terminu nie
odpowiem, bo nie pamiętam, jak pani sobie zażyczy podam ten termin. Jeżeliby nam się udało
w tym roku zrobić to my mamy pozwolenie na budowę tej drogi, kwestia porozumienia
jeszcze z Tauronem co do finansowania. Zlecone zostało, wybrany został wykonawca.
Radna p. Małgorzata Skinder zapytała, czy jest szansa, że w tym roku się rozpocznie?
Pani Grażyna Łękarska odpowiedziała, że nie bardzo widzi szansę na rozpoczęcie w tym
roku, bo jeżeli jest opracowanie dokumentacji załóżmy do listopada, bo tak to może być, to
raczej rozpoczęcie nie wchodzi w grę. Z początkiem roku jeżeli budżet pozwoli to co
najwyżej rozpoczęcie procedury przetargowej. W ramach remontu chodników planowaliśmy
remont chodnika między innymi tutaj na skwerze przy ul. Kwiatkowskiego, chyba dwa razy
prowadziliśmy postępowanie, wpłynęły oferty znacznie przewyższające pieniądze, które
zamierzaliśmy przeznaczyć. Była to propozycja odtworzenia nawierzchni w masie asfaltowej.
W tej chwili jesteśmy na etapie próbowania znalezienia innego rozwiązania, bo kwestia
90.000,00 zł za remont tych alejek nam się wydaje kwota bardzo dużą, jeżeli byśmy poszli
w kostkę, będzie jeszcze więcej, a ten rząd wielkości jest chyba za duży, żeby wydatkować na
takie remonty.
Radna p. Małgorzata Skinder zapytała, czy na dzień dzisiejszy te pieniądze nie są wydane?

9

Pani Grażyna Łękarska potwierdziła, że na dzień dzisiejszy te pieniądze nie zostały
wydatkowane. Nie została żadna umowa podpisana, a była dwa przetargi z tego co pamiętam,
za każdym razem ten sam wykonawca składał ofertę w tej samej cenie powyżej 90.000,00 zł.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają jakieś pytania. Z uwagi na
brak pytań wobec wyczerpania porządku obrad zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji
Jacek Trynda

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