Rada Miasta w Myszkowie
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście

Protokół nr 7/19
7 posiedzenie w dniu 21 sierpnia 2019r.
Obrady rozpoczęto 21 sierpnia 2019r. o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:25 tego
samego dnia.
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

Członkowie komisji w liczbie 4 osób.
Pani Iwona Franelak-Z-ca -Burmistrza Miasta Myszkowa.
Pan Ryszard Woszczyk-prezes ZWiK sp. z o.o.
Pani Teresa Bielak-Skarbnik Miasta.

Obecni:
1. Dominik Lech
2. Halina Skorek - Kawka
3. Jacek Trynda
4. Tomasz Załęcki
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja na temat bieżącej konserwacji kanalizacji sanitarnej.
3.Informacja na temat bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej (w tym studzienki,
osadniki, separatory)
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.

Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził p. Dominik Lech. Powitał zebranych na
posiedzeniu. Przewodniczący komisji poprosił o naciśnięcie przycisku kworum w celu
sprawdzenia obecności oraz o zapisanie wyniku. Stwierdził prawomocność obrad.
Przedstawił porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia komisji wszyscy radni otrzymali.
Zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do porządku? Z uwagi na brak pytań zaproponował
przegłosowanie porządku obrad i przejście do omawiania kolejnego punktu posiedzenia.
Głosowano w sprawie:
ustalenie porządku obrad.
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Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (4)
Dominik Lech, Halina Skorek - Kawka, Jacek Trynda, Tomasz Załęcki
Do punktu 2.
Informacja na temat bieżącej konserwacji kanalizacji sanitarnej.
Pan Ryszard Woszczyk-prezes ZWiK sp. z o.o. poinformował, że jest to informacja
standardowa, przekazywana corocznie. Mamy sprzęt na takim poziomie, że drobne awarie
możemy usuwać. Poważniejsze trzeba zlecać w ramach przetargu, jak np. na Jana Pawła.
W międzyczasie nasz zakład podpisał umowę użyczenia z gminą Myszków na kanały
sanitarne, ta nowa inwestycja ul.Kościuszki, ul.Żytnia. Umowa jest podpisana. Pozwoliłem
sobie, z uwagi na funkcjonowanie firmy wodociągowej, ustalanie cen czyli bardzo precyzyjny
rozdział środków trwałych w zakresie wodociągów i kanalizacji. Pewne uwagi do tych umów
zgłosiliśmy i mamy zapewnienie p.wiceburmistrz, że wciągu dwóch, trzech tygodni te
mankamenty będą nam uzupełnione. Co do konserwacji bieżącej to pewne rzeczy wynikają
z takich różnych środków higienicznych, które pojawiają się na naszym rynku tj. różnego
rodzaju ściereczki z tworzywa sztucznego. Mieliśmy np. awarię na Mijaczowie na
przepompowni ścieków. Kanał sanitarny jest do odprowadzania ścieków, a nie do wrzucania
śmieci. Chcę też poinformować, że zawsze przed sezonem szkolnym dokonujemy przeglądu
placówek oświatowych. Mamy zaplanowane czyszczenie około 400 węzłów bieżących
kanałów sanitarnych w rejonie szkoły nr 5. Koszt czyszczenia to około 15 tyś zł. Po tym
czyszczeniu jest robiona wizja kamerą. To są standardowe działania, które nasz zakład
wykonuje. Tych instalacji przybywa coraz więcej, bo mamy już 12 przepompowni ścieków.
Mamy tą dużą przepompownię na ul.1 Maja, która też wymaga w najbliższym czasie jakiejś
modernizacji. Póki, co wszystkie zgłoszenia, które trafiają do nas od mieszkańców w zakresie
zapchania kanalizacji, usuwamy własnymi siłami na bieżąco.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech zapytał czy, jeśli chodzi o szkoły to tylko ta jedna
szkoła?
Pan Ryszard Woszczyk-prezes ZWiK sp. z o.o. powiedział, że placówki oświatowe, nie tylko
szkoły, gdzie mają kuchnie i te wszystkie oleje, tłuszcze trafiają do kanałów sanitarnych to
wiadomo, że szczególnie placówki oświatowe nie mogą być narażone na jakieś przytkania
kanałów, cofanie się ścieków. Chcemy zrobić takie kompleksowe czyszczenie, które będzie
kosztować około 15 tyś zł, ale z uwagi na to, żeby ta placówka była przygotowana, to
zagęszczenie kanałów wokół szkoły nie powodowało jakichś kłopotów, to takie działania
standardowe wykonujemy.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech zapytał o hydrant przy US. Był teraz taki poważny
pożar, co się stało, że on zawiódł?
Pan Ryszard Woszczyk-prezes ZWiK sp. z o.o. powiedział, że system wodociągowy
w Myszkowie nie jest zaprojektowany na gaszenie tak ekstremalnych sytuacji. Oczywiście
nasz zakład brał udział w tych działaniach. Miasto Myszków jest dzielone na północ,
południe. Pod torami kolejowymi jest przejście wodociągowe Ø 250. Podjęliśmy decyzję, że
z części północnej Myszkowa otworzyliśmy to przejście pod torami. Całe ujęcie wody na
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ulicy Piłsudskiego musiało by być wykorzystane tylko do tego celu. My jako firma
utrzymujemy dyżury 1-osobowe, jeśli jest sytuacja ekstremalna to 3-osobowe. Pracownicy
naszego zakładu współdziałali ze strażakami wskazując im inne hydranty na terenie
Mijaczowa, z których można prowadzić wodę. Z raportów pracy kierownika sieci wynika, że
pracownicy udzielali tych informacji i ta woda była brana z Krasickiego, a nawet
Czarneckiego na Będuszu, gdzie my wodę odkupujemy od Koziegłów. Ta sytuacja wykazała,
że system w dzielnicy Mijaczów, gdzie mamy projekty modernizacji ujęcia na
ul.Piłsudskiego, to uwydatniło, że ta inwestycja jest bardzo wskazana. Mamy plan sieci
miasta w części południowej i do końca sierpnia mamy opracować na wniosek państwa tą
strategię i państwo te materiały dostaną. Wydajność na stacji wodociągowej w ul.Piłsudskiego
to jest około 80 m3/h. Przy przebudowie stacji uzdatniania na tej ulicy, to ta wydajność musi
być 120 m3/h. Modernizacja tego ujęcia spowoduje poprawę zasilania całej dzielnicy
i poprawi bezpieczeństwo zasilania w sytuacjach ekstremalnych. Natomiast takie ekstremum
zdarza się raz na jakiś czas. Przepięcie wody z części północnej, pod torami, spowodowało
zawirowania z przepływem wody i w części północnej i południowej. Na drugi dzień po tej
sytuacji dzwonili mieszkańcy Mijaczowa w sprawie złej jakości wody. Pracownica
sekretariatu informowała, jaka była przyczyna i tu było całkowite zrozumienie. Natomiast
z części północnej jest kilka reklamacji, na które muszę odpowiedzieć oficjalnie. Mamy plany
modernizacji stacji na ul. Piłsudskiego, ale też w dzielnicy Smudzówka, projektowanie
przepompowni, gdzie szukamy terenu, żeby to zorganizować. Ta sytuacja ekstremalna jeszcze
bardziej pokazała, że jest potrzeba przebudowy stacji na ul.Piłsudskiego. Co do ilości zużytej
wody, tu nie chodzi o kwoty, ale o zasady rozliczania. Dostaniemy taki raport ze straży
pożarnej i zgodnie z ustawą kwoty, które będą naliczone obciążą gminę. Tutaj sprawa jest
prosta, natomiast w przypadku Koziegłów, to tamte wodociągi wystawią fakturę za zużycie.
Jest szansa po modernizacji uniezależnienia się od wody z Koziegłów, gdzie te faktury
miesięcznie to 17-20 tyś zł. Taka jest strategia tej części miasta, po tej stronie torów
kolejowych.
Radny p.Jacek Trynda zapytał na czym będzie polegać ta modernizacja na Piłsudskiego?
Pan Ryszard Woszczyk-prezes ZWiK sp. z o.o. powiedział, że jeśli ktoś chce się szczegółowo
zapoznać z dokumentacją to zaprasza do firmy. Te urządzenia hydroforowe, które są, jeszcze
spełniają normy urzędu dozoru technicznego. Kiedy nie będą ich spełniać ujęcie wody nie
może być wykorzystywane. To ujęcie ma najkorzystniejszą energochłonność na
ul.Piłsudskiego i to chcemy wykorzystywać, żeby zaopatrywać tą część miasta. W trakcie tej
akcji ratowniczej uruchomiliśmy to rezerwowe zasilanie pod torami na ul.Kościuszki. Ujęcia
wody ul.Wyszyńskiego, Osińska Góra pracowały na maksymalnych obrotach, stąd te
zawirowania z jakością wody. Jeżeli woda w sieci wodociągowej jest ustabilizowana to jest
dobrze, ale jak ludzie korzystali z hydrantów do napełniania basenów, to ta woda może
płynąć w różnych kierunkach, te osady, które są w rurach żeliwnych zostały zerwane i taka
niedogodność powstała. Na obecną chwilę tego problemu już nie odnotowywujemy.
Radna p.Halina Skorek-Kawka stwierdził, że w takim razie logiczne było pobieranie wody ze
stawów.
Pan Ryszard Woszczyk-prezes ZWiK sp. z o.o. powiedział, że w mieście takim, jak Myszków
powinno być jak najwięcej małych zbiorników retencyjnych. Na terenie, gdzie powstała strefa
ekonomiczna, była modernizacja wodociągu w ul.Gruchla, tam te warunki przeciwpożarowe
zostały spełnione, ale nadal jestem zwolennikiem, żeby tam na Potoku Parkoszowickim
powstał mały zbiornik retencyjny, bo widać, jak tam się obniżył poziom wody. Co roku
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mamy ze strażą pożarną przegląd hydrantów. Gospodarka hydrantowa jest bardzo ważna.
Proponowaliśmy, żeby strażacy z OSP byli tu w budynku u nas szkoleni, jak wygląda budowa
hydrantu, jakie są blokady, żeby nie było sytuacji, że nie wiadomo czy kręcić w prawo czy
lewo. Reasumując mamy dowód na to, żeby tą modernizację ujęcia wody wykonać. Czekamy
na rozstrzygnięcia, może się pojawić możliwość dotacji w granicach 85%, wtedy złożymy
dokumenty. Jeżeli sytuacja finansowa uniemożliwi wkład własny, to będą się zwracał do
państwa, bo jest możliwość gwarancji wspólnika czyli burmistrza do zabezpieczenia kredytu.
Jest to w naszym wspólnym interesie. Chciałbym, żeby ta strategia, którą w roboczej wersji
prześlę państwu do końca sierpnia, funkcjonowała na lata. Jeśli jest wykonana koncepcja to
potem, jeśli się zleca projekt, gdzie trzeba wykorzystać elementy z tej koncepcji, to potem ta
cena jest około 20-30 % tańsza. Chce wrócić jeszcze do tematu, bo cały czas szukam tego
terenu na Smudzówce. Osoby, z którymi prowadzimy rozmowy nie są zainteresowane.
Przewodniczący komisji powiedział, że to jest przecież tylko jedna rodzina.
Pan Ryszard Woszczyk-prezes ZWiK sp. z o.o. powiedział, że tu nie chodzi o rodzinę tylko
usytuowanie nieruchomości. Natomiast rozmawiałem dwa tygodnie temu z dyrektorem
wodociągów w Siewierzu i on mi zadeklarował, że po stronie Leśniaków, z panią sołtys
będzie prowadził rozmowę, żeby tam znaleźć jakąś działkę. To trzeba kupić, potrzeba 160 m2
gruntu. Całe urządzenie hydroforowe może kosztować około 450-500 tyś zł. Jeśli my
z odpisów amortyzacyjnych na całe 30-tysięczne miasto mamy około 650 tyś zł to nas nie
stać. Firma musi wyodrębnić odrębną grupę taryfową. Jak te koszty podzielimy przez ilość
metrów sześciennych wody, to ta cena wyjdzie dla mieszkańców nie do zaakceptowania.
Wtedy państwo radni muszę przemyśleć kwestię dopłaty w jakiejś formie.
Przewodniczący komisji powiedział, że jeśli by mieszkańcy tą wodę mieli, to na pewno by
odbierali w większych ilościach. Pytanie ile wynosi cena wody w Myszkowie, a ile
w Siewierzu?
Pan Ryszard Woszczyk-prezes ZWiK sp. z o.o. powiedział, że sprzedaż wody w 2018r. na
dzielnicach Smudzówka itp. to 1188 m3. Za tą kwotę, przy cenie wody w Myszkowie 4,30 zł,
my jako firma zebraliśmy od mieszkańców w ciągu całego roku 4.836 zł. Do tego dochodzi
opłata abonamentowa 1.120 zł. Od Siewierza kupiliśmy 3 tyś m3 wody, za którą zapłaciliśmy
10.763 zł. Woda w Siewierzu jest tańsza, to 3,50 zł. Wodociągi siewierskie nie są
zainteresowane przejęciem, bo mają swoje problemy. Tak wygląda ekonomia. Gdyby tam
było więcej budynków, to sytuacja by wyglądała całkiem inaczej. Chcemy ten problem
rozwiązać w miarę swoich możliwości. Jeśli znajdziemy tą działkę, jeśli radni znajdą
w budżecie te pół mln zł na tą przepompownię, to na tej dzielnicy trzeba stworzyć odrębną
grupę taryfową. Nie ma innego rozwiązania. Mam nadzieję, że dyrektor w Siewierzu ma
większe możliwości negocjacyjne i jeśli teren się znajdzie, to Siewierz będzie partnerem
w całej tej rozgrywce.
Przewodniczący komisji powiedział, że ze strony mieszkańców wygląda to tak, jakby płacili
abonament za internet, którego nie ma.
Pan Ryszard Woszczyk-prezes ZWiK sp. z o.o. powiedział, że ciśnienie, które dochodzi
z Siewierza, bo oni też pewne działania po swojej stronie wykonali, jest w granicach 1,5-1,8
atmosfery. Każde 10 metrów różnicy w wysokości powoduje, że to jest jedna atmosfera.
Musimy się liczyć z tym, że ta sytuacja będzie coraz gorsza. Teren Siewierza rozbudowuje
się, zużycie wody rośnie i od tego nie uciekniemy.
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Radny p.Tomasz Załęcki zapytał czy płacimy co miesiąc 16 tyś zł, a ile bierzemy od
mieszkańców z tej dzielnicy, czy jest na granicy jakiś licznik, czy ta woda gdzieś ucieka?
Pan Ryszard Woszczyk-prezes ZWiK sp. z o.o. powiedział, że do Koziegłów płacimy co
miesiąc około 17-20 tyś zł. Nie odpowie, co do kwoty, ale to się mniej więcej bilansuje. Jest
licznik. Jeśli mowa o Smudzówce, to sprzedaliśmy to co mówiłem już wcześniej, 1188 m3 na
cały rok, a zakupiliśmy z Siewierza 3 tyś m3. Ten system jest nieszczelny, ta woda gdzieś
ucieka. Dzielnica jest w granicach administracyjnych miasta i jest to zmartwienie miasta. Ta
sieć nie jest przyłączona do miasta i dlatego trzeba wyodrębnić grupę taryfową.
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak uzupełniła, że pan prezes mówi o tym, że koszty tej
inwestycji trzeba będzie wliczyć w tą nową grupę taryfową.
Radna p.Halina Skorek-Kawka powiedziała, że jeśli chodzi jeszcze o tą katastrofę, to koszty
są po stronie urzędu miasta. A gdyby udowodniono, że z winy firmy powstał pożar to też
urząd będzie płacił za tą wodę?
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak powiedziała, że jeśli będzie prowadzone takie
postępowanie, to pewnie będzie długo w czasie rozciągnięte, a my musimy zapłacić za wodę
teraz. Gmina oprócz kosztów wody ponosi też koszty ryczałtów strażaków, posiłków, sprzętu
ciężkiego, który umożliwił skrócenie czasu tego pożaru. Odbyło się spotkanie gminnego
zespołu zarządzania kryzysowego, decyzje były podejmowane na bieżąco. Te koszty
spowodowały rozwiązanie rezerwy zarządzania kryzysowego. W tej chwili nie jestem
w stanie powiedzieć, jakie to koszty, bo spływają faktury za sprzęt ciężki, ryczałty są liczone,
bo było ponad 30 jednostek. My płacimy naszym strażom, a zużycia wody jeszcze nie ma.
Przedstawimy te koszty, jeśli państwo sobie będą życzyć. Ta rezerwa kryzysowa jest zawsze
obligatoryjnie tworzona w budżecie, a jest możliwa do rozwiązania tylko w sytuacjach
wyższej konieczności.
Do punktu 3.
Informacja na temat bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej (w tym studzienki,
osadniki, separatory).
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech zapytał czy są pytania do tej informacji?
Nie zgłoszono żadnych pytań.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1)Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

od

Komendanta

Radny p.Jacek trynda stwierdził, że w tym projekcie są tylko dwa nazwiska.
Pracownica BR p.Magdalena Niewiadomska wyjaśniła, że do 30 czerwca zgłosiły się tylko
dwie osoby do Sądu w Myszkowie, spełniły wymogi.
Głosowano w sprawie:
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego
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Policji informacji o kandydatach na ławników.
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (4)
Dominik Lech, Halina Skorek - Kawka, Jacek Trynda, Tomasz Załęcki
2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Myszków na lata 2019-2031.
Radny p.Jacek Trynda powiedział, że środki 1,5 mln, które maja być zabezpieczone na most,
mają być sfinansowane z innych inwestycji tj. budowa drogi Zielonej i tutaj patrząc na ten
WPF rozumiem, że aż do 2023 roku nie będzie nic?
Skarbnik Miasta p.Teresa Bielak powiedziała, że zdejmujemy. Środki z ul.Zielonej
przenosimy na budowę mostu. Zadanie zostaje, ale bez środków.
Radny p.Jacek Trynda zapytał czy to samo ul.Mała Szpitalna czyli nie będzie możliwości
wykonania jakichkolwiek prac na tych ulicach?
Skarbnik Miasta p.Teresa Bielak powiedziała, że tak.
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak powiedziała, że akurat w przypadku tych dwóch ulic
p.burmistrz przedstawił państwu informację o stanie zaawansowania prac w przypadku
ul.Zielonej, to jest kwestia braku własności działek i konieczności nabycia bardzo dużej
ilości, dlatego my nie jesteśmy w stanie wykonać tej inwestycji. Natomiast, jeśli chodzi
o ulicę Małą Szpitalną tam jest problem z odprowadzeniem wody przez teren prywatny i ta
sama sytuacja. Na ten moment to są nie do wykonania inwestycje.
Radny p.Tomasz Załęcki zapytał czy tam jest też osiedle na ul.Koziegłowskiej?
Skarbnik Miasta p.Teresa Bielak powiedziała, że ul.Koziegłowską wprowadzamy, jako nowe
zadanie.
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak powiedziała, że to jest kwestia budowy oświetlenia,
to też było państwu tłumaczone. Natomiast na ul.Bocianiej to jest przepust i bariery ochronne
wzdłuż ulicy.
Głosowano w sprawie:
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Myszków na lata 2019-2031.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (3)
Dominik Lech, Halina Skorek - Kawka, Tomasz Załęcki
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jacek Trynda

3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2091r.
Głosowano w sprawie:
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019r.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (3)
Dominik Lech, Halina Skorek - Kawka, Tomasz Załęcki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jacek Trynda
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech powiedział, że jest pismo w sprawie organizacji
ruchu, materiały państwo otrzymali. W związku z planowaną zmianą organizacji ruchu
w części w dzielnicy Mrzygłód.
Radny p.Tomasz Załęcki zapytał czy chodzi o wyjazd z rynku?
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak powiedziała, że chodzi o zmianę organizacji,
utworzenie miejsc parkingowych.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech powiedział, że kolejne pismo to apel od prezydenta
miasta Rybnika (pismo stanowi załącznik do protokołu).
Radny p.Jacek Trynda powiedział, że chce jeszcze wrócić do pierwszego pisma, o co tu
chodzi?
Radny p.Tomasz Załęcki zapytał, jakie jest stanowisko urzędu?
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak powiedziała, że pozytywne, żeby zmienić
organizację ruchu. Jeśli państwo chcecie szczegółów to poprosimy osobę z inwestycji, która
to omówi.
Radny p.Tomasz Załęcki przytoczył, że zarówno analiza bezpieczeństwa i analiza biznesowa
wskazują jednoznacznie na pozostawienie aktualnej organizacji ruchu, ta jest bezpieczniejsza
niż proponowana. Czyli ktoś wyszedł z propozycją zmiany?
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak powiedziała, że to, że tak mieszkaniec ocenia tą
proponowaną zmianę to jedno, a my musimy mieć wszystkie uzgodnienia, od wszystkich
służb, bo tak to wygląda przy zmianie organizacji ruchu. Na pewno zostanie to zrobione
z zachowaniem wszelkich przepisów ruchu drogowego, wszelkich zapewniających
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bezpieczeństwo. Wpłynęło pismo od mieszkańca, zwrócił się do rady miasta, żeby zajęła się
nowo wprowadzoną organizacją ruchu w Mrzygłodzie. Jest prośba państwa radnych
o omówienie tej zmiany.
Z-ca kierownika wydziału IM p.Radosław Haluk omówił i pokazał na załączniku, jak ma
wyglądać zmiana organizacji ruchu. Jest pozytywna opinia Komendy Powiatowej Policji.
Zmiana spowodowana jest utworzeniem miejsc parkingowych, usystematyzowaniem bez
ingerencji w obecne zagospodarowanie. Ustawienie oznakowania pionowego, z wyłączeniem
ze strefy parkowania tego rogu. Mamy pozytywną opinię i policji i Powiatowego Zarządu
Dróg, taką wersję tego projektu przesłaliśmy do zatwierdzenia do starostwa. Myślę, że lada
dzień coś takiego otrzymam. Zmiana, jaka będzie to tylko ze względu na dostawy, które będą
prowadzone do sklepu, to będzie przesunięte trochę w stronę ul.Krakowskiej. Nie mówimy tu
o zmianie nawierzchni, tylko o oznakowaniu pionowym.
Radny p.Tomasz Załęcki zapytał, kto jest inicjatorem tej zmiany?
Z-ca kierownika wydziału IM p.Radosław Haluk powiedział, że ma wnioskodawcę, ale nie
powie.
Radny p.Tomasz Załęcki poprosił o dokumenty na maila tego, kto to zainicjował i całą
dokumentację tego tematu.
Radna p.Halina Skorek-Kawka powiedziała, że zgłasza chodnik na skwerze przy
ul.Kwiatkowskiego. Temat był zgłaszany w ubiegłym roku, ponieważ już była katastrofalna
sytuacja, jeśli chodzi chodnik. Również w tym roku specjalnie komisja wyszła, żeby ten teren
obejrzeć i była opinia taka, aby ten chodnik wyremontować. Mamy koniec sierpnia i nic w
tym temacie się nie robi.
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak powiedziała, że chodnik rzeczywiście nie jest
wykonany, ale nie zgodzi się, że nic się w tym temacie nie robi. Znamy konieczność, wiemy,
że to jest do zrobienia, mamy kolejny pomysł na zagospodarowanie, ale kwoty, jakie
otrzymujemy od wykonawców przekraczają granice zdrowego rozsądku, to nie jest kwota do
zaakceptowania, jaką dostajemy w ofertach.
Z-ca kierownika wydziału IM p.Radosław Haluk wyjaśnił, że dostaliśmy tylko jedną ofertę.
Radna p.Halina Skorek-Kawka zapytała kiedy?
Z-ca kierownika wydziału IM p.Radosław Haluk wyjaśnił, że wydrukuje pani radnej
zestawieni, kiedy były ogłoszone.
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak wyjaśniła, że albo koniec lipca albo początek
sierpnia była złożona ta druga oferta, to drugie postępowanie, ale to oczywiście podamy.
Z-ca kierownika wydziału IM p.Radosław Haluk wyjaśnił, że ostatnia oferta była na ponad
90 tyś zł. To jest wymiana tylko nawierzchni na całej powierzchni na nawierzchnię asfaltową,
bo kostka wychodziła jeszcze drożej.
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak wyjaśniła, że zdecydowaliśmy się na wykonanie
w tańszej technologii, bo wydawało się, że położenie nakładki asfaltowej na tych
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chodniczkach będzie tańsze, wycenialiśmy to na połowę wartości. Przy kostce to 120 tyś zł,
nawierzchnia asfaltowa pierwotnie była wyceniona na około połowę tego.
Radna p.Halina Skorek-Kawka zapytała o ilość postępowań i czy ciągle ta sama firma?
Z-ca kierownika wydziału IM p.Radosław Haluk wyjaśnił, że nie pamięta nazwy firmy
z pierwszego postępowania, ale w drugim postępowaniu ofertę złożyła firma, która w chwili
obecnej robi nam nakładki i naprawia nawierzchnię bitumiczną. Mieliśmy nadzieję, że ta cena
będzie niższa. W pierwszej ofercie kwota też była przekraczająca.
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak wyjaśniła, że problem jest taki, że prawdopodobnie
cała ta praca wyceniona jest tak wysoko, bo będzie musiała być wykonana ręcznie. Nie mają
tak wąskich tych maszyn. Rozważamy jeszcze jedną możliwość, bo wyceniliśmy również
naprawę tej nawierzchni.
Z-ca kierownika wydziału IM p.Radosław Haluk wyjaśnił, że zastosowaliśmy materiały
budowlane, które by pozwoliły na naprawę tej nawierzchni.
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak wyjaśniła, że tutaj po wycenie też mamy te wartości
niższe, planujemy wykonać taką próbę, jak by to wyszło na niewielkim odcinku naszymi
pracownikami. Jeżeli okaże się, że to będzie w sposób zadowalający, to ogłosimy jeszcze raz
postępowanie, żeby taką metodą, a nie wydając jakieś kolosalne pieniądze, bo zgodzi się pani,
że 100 tyś zł na naprawę tego to jest potwornie wygórowana cena.
Radna p.Halina Skorek-Kawka stwierdziła, że to jest samo centrum, newralgiczne miejsce, to
nie peryferie miasta, tu jest pomnik, tysiące ludzi tędy przechodzi i to już za długo ten stan
trwa, to już trwa kilka lat ta sytuacja. Ja bardzo proszę uprzejmie, żeby przyśpieszyć tempo
remontu tego chodnika. Komisja była luty, marzec i stwierdziliśmy, że to wymaga
natychmiastowej naprawy, a tu mamy sierpień i stoimy w miejscu. Zwracam się z prośbą
w imieniu mieszkańców, bo mieszkańcy tracą cierpliwość. Przecież to starsi ludzie chodzą
z osiedla całego, dzieci do szkoły, do przychodni, do sądu. Gdyby nawet doszło do sytuacji,
że musimy wydać te 90 tyś zł, uważam, że należy to zrobić, bo to nie jest byle jakie miejsce.
Mam też taką prośbę, tam na ulicy Spółdzielczej przy bloku nr 10, zgłaszałam to dwukrotnie,
jest tam mała dziura, ale bardzo niebezpieczna. W dalszym ciągu ta dziura jest. To są
wszystko drobiazgi, bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Tutaj przy bloku nr 28, przy szkole
nr 3, na małej powierzchni, gdzie noga wpada i jest oberwany chodnik, przy drugiej klatce, od
strony szkoły. Kolejny zgłaszany już temat to przy drodze wojewódzkiej, na rogu
Kwiatkowskiego jest studzienka, jest zapadnięty asfalt. Parę metrów dalej, w stronę przejścia
dla pieszych znowu są dziury. Dalej śmietnik przy ul.Spółdzielczej. Nie działa światło przy
śmietniku, co stwarza możliwość, żeby ludzie z zewnątrz przywozili śmieci. Tam jest pełno
wielkogabarytów przywożonych. Zwracam się też o poprawę tego śmietnika, który był
wybudowany parę lat temu. On nie spełnia wymagań, jeśli chodzi o zabezpieczenie śmieci tj.
powinien być zamykany. Ludzie proszą o klucz. Tam też jest od góry otwarta siatka
i niektórym nawet nie chce się wchodzić i tamtędy wrzucają. Jest jeden wielki bajzel. Ta
siatka jest potrzebna nie tylko od góry, ale też od dołu.
Radny p.Jacek Trynda powiedział, że przy Sikorskiego, przy przedszkolu jest identycznie.
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Radna p.Halina Skorek-Kawka stwierdziła, że wojna w tym temacie trwa już nie pierwszy
rok. Chciałabym też zapytać, na jakim etapie jest przygotowanie inwestycji „budowa
kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Podlas”?
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak wyjaśniła, że rozpisany jest przetarg na koncepcję
zagospodarowania tego całego obszaru.
Radna p.Halina Skorek-Kawka powiedziała, że chciałaby jeszcze zapytać odnośnie
rewitalizacji centrum, bo mieliśmy już konsultacje i z mieszkańcami w czasie Dni Myszkowa
i przedsiębiorców z radnymi i teraz jeszcze warsztaty. Myślę, że już dość tej dyskusji i trzeba
brać się za konkrety, czyli opracować koncepcję. Chciałabym zapytać, kiedy ta koncepcja
będzie zlecona?
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak wyjaśniła, że my jesteśmy przed ogłoszeniem
konkursu architektoniczno –urbanistycznego. Tak było to omówione z państwem i w tej
chwili jest powoływany sąd konkursowy, będą rozpisywane warunki tego konkursu
i będziemy przystępować do organizacji konkursu przy udziale Stowarzyszenia Architektów
Polskich z SARP.
Radna p.Halina Skorek-Kawka powiedziała, że bardzo by prosiła o szybsze tempo. Następny
temat, co ulicą Ceramiczną na odcinku od Jana Pawła do Słowackiego i chodnik na Jana
Pawła?
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak odpowiedziała, że do jutra jest termin składania
ofert. Jeśli chodzi o Jana Pawła to zwróciliśmy się po raz kolejny z pismem do właściciela
tego terenu w ubiegłym tygodniu. Jeszcze nie ma odpowiedzi.
Radna p.Halina Skorek-Kawka zapytała co, jeśli on nie wyrazi zgody?
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak odpowiedziała, że nam bardzo zależy, tam nie jest
bezpiecznie przy tym zakręcie. Będziemy z nim próbować rozmawiać.
Z-ca kierownika wydziału IM p.Radosław Haluk wyjaśnił, że jutro przyjeżdża właściciel
firmy z Bielska, jutro będę wiedział, jakie są plany, wstępnie jest zainteresowany budową.
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak powiedziała, że może coś drgnie w tym obszarze,
nam chodzi o oświetlenie.
Radny p.Jacek Trynda zapytał przy okazji tej ulicy o market?
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak powiedziała, że na razie cisza. Trwały uzgodnienia,
nawet pisma w ostatnim czasie nie wpływały żadne.
Radna p.Halina Skorek-Kawka zapytała o wodociąg na Pawiej?
Z-ca burmistrza miasta p.Iwona Franelak powiedziała, że na pewno przetarg, ale nie powie
o wyniku tego przetargu, bo w tej chwili nie pamięta. W najbliższym czasie przekaże
informację.
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Przewodniczący komisji powiedział, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka
posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji

Dominik Lech

Przygotował(a): Sylwia Cygan
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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