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

Protokół nr 10/19
10 Posiedzenie odbyło się w dniu 11 grudnia 2019r.
Obrady rozpoczęto 11 grudnia 2019r. o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:54 tego samego
dnia.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 4 osób – wg załączonej liczby obecności.
2. Pani Iwona Franelak – Zastępca Burmistrza Miasta Myszkowa.
3. Pani Katarzyna Kochman – Skarbnik Miasta Myszkowa.
Obecni:
1. Dominik Lech
2. Halina Skorek - Kawka
3. Jacek Trynda
4. Tomasz Załęcki
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji: 24.04.2019r., 24.06.2019r., 21.08.2019r.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2020r.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2020r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. 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 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?
Głosowano w sprawie:
ustalenie porządku obrad.
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.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji: 24.04.2019r., 24.06.2019r., 21.08.2019r.
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Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu
z dnia 24.04.19r.? Z uwagi na brak uwag przewodniczący zaproponował głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji 24.04.2019r.
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
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu
z dnia 24.06.19r.? Z uwagi na brak uwag przewodniczący zaproponował głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji 24.06.2019r.
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
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu
z dnia 21.08.19r.? Z uwagi na brak uwag przewodniczący zaproponował głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji 21.08.2019.
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 3.
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2020r.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy radni mają jakieś uwagi, pytania do
projektu budżetu miasta Myszkowa na 2020r.? Z uwagi na brak pytań przewodniczący
poprosił o zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2020r.

2

Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2020r.
Wyniki głosowania
ZA: 1, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (1)
Dominik Lech
PRZECIW (3)
Halina Skorek - Kawka, Jacek Trynda, Tomasz Załęcki
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu WPF na lata 2020-2032.
Wyniki głosowania
ZA: 1, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (1)
Dominik Lech
PRZECIW (3)
Halina Skorek - Kawka, Jacek Trynda, Tomasz Załęcki
Do punktu 4.
Opracowanie planu pracy komisji na 2020r.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy radni mają jakieś uwagi, pytania do
projektu uchwały w sprawie planu pracy komisji? Z uwagi na brak pytań zaproponował
zaopiniowanie planu pracy komisji na 2020r.
Głosowano w sprawie:
przyjęcie planu pracy komisji na 2020r.
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 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta w Myszkowie na
2020 rok.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy radni mają jakieś uwagi, pytania do
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta w Myszkowie? Z uwagi
na brak pytań zaproponował zaopiniowanie planu pracy komisji na 2020r.
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Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta
w Myszkowie na 2020 rok.
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 6.
Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech poruszył temat ul. Batalionów Chłopskich. Będą
teraz kładli pierwszą część asfaltu, chodzi o połączenie z ul. Miodową. Tam został wykupiony
przez miasto kawałek zjazdu od pewnego mieszkańca, jak to będzie zakończone?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że jeżeli nie obejmuje tego projekt to tego nie zrobimy.
Radna p. Halina Skorek – Kawka poruszyła temat czadu. Jakie będą podejmowane działania
odnośnie likwidacji czadu? Straż miała robić kontrole.
Pani Burmistrz powiedziała, że tak się dzieje, kontrole odbywają się systematycznie. Są też
informacje na profilu Straży Miejskiej w Myszkowie. W momencie kiedy oni zauważają
niepokojące zjawiska bardziej w sposób ostrzegający dla mieszkańców i pokazujący, że to są
złe działania umieszczają informacje na stronach internetowych. Musimy zwracać uwagę na
jakość opału, bardzo często jest tak, że Straż Miejska przyjeżdża do mieszkańca, kontroluje,
nie ma tam żadnych śmieci, spalane normalnie.
Radna p. Halina Skorek – Kawka zapytała o dron.
Pani Burmistrz powiedziała, że gmina ma zawartą umowę z firmą, która będzie wykonywać
takie badania na terenie miasta Myszkowa. Jak mówił Komendant Straży Miejskiej wynik
z drona to nie jest dowód w sprawie, to jest wskazówka dla Straży Miejskiej gdzie mają się
udać na kontrole dnia następnego, żeby potwierdzić.
Radna p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że już trwa sezon grzewczy.
Pani Burmistrz powiedziała, że kontrole są wykonywane.
Radna p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że nie widzi rezultatów, jak kopcili tak kopcą.
Radna dodała, że ma zgłoszenia z ul. Prusa, że tam jest czad, również to się dzieje na
ul. Kochanowskiego, nie da się wytrzymać.
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Pani Burmistrz powiedziała, że zna temat, kontrole są wykonywane na bieżąco, ale w tej
chwili o wynikach informujemy, wciąż uświadamiamy mieszkańców. Dron lada moment
będzie wspomagał pracę Straży Miejskiej, ale na pewno nie rozwiąże problemu.
Pani Skarbnik powiedziała, że umowa już jest podpisana.
Radna p. Halina Skorek – Kawka zapytała, kiedy będzie realizacja?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w tym roku kalendarzowym, do końca roku będzie to badane
przez zewnętrzną firmę.
Radna p. Halina Skorek – Kawka zapytała, czy w jeden dzień cały Myszków objadą?
Pani Burmistrz powiedziała, że poinformuje.
Radna p. Halina Skorek – Kawka poprosiła o umowę. Chodzi o to, żeby oni dotarli do
budynków, skąd tak strasznie śmierdzi. Nie da się wytrzymać, ciągle w tych samych
miejscach.
Pani Burmistrz powiedziała, że jak prosi o wskazanie miejsc to nie ma ludzi, którzy wskażą.
Radna p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że to jest problem. Przyznała, że wskazuje
ulicę, bo być może czadzi z kilku domów. Skoro mamy wynajmować dron, płacić pieniądze,
niech badają.
Radny p. Tomasz Załęcki poruszył temat dofinansowania w nowym roku do pieców.
Pani Burmistrz powiedziała, że jeżeli gmina będzie miała zatwierdzony budżet to jest nabór
ciągły. W tej chwili mamy część wniosków, które z przyczyn leżących po stronie
mieszkańców nie zostały zrealizowane, a oni wyrazili chęć wymiany pieców. To przejdzie na
rok następny, będą mieli większy komfort czasowy po to, żeby skorzystać z tej dotacji
i wymienić.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy dużo osób zapisało się, a nie załapało się?
Pani Burmistrz powiedziała, że około dwudziestu osób jest oczekujących. Jutro powie, ile
dokładnie wniosków przechodzi z roku bieżącego na rok następny. Kwota 5.000,00 zł jest dla
rodzin wielodzietnych, 4.000,00 zł dla rodzin nie wielodzietnych.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy brano pod uwagę, żeby te pieniążki rozdzielić na
2.500,00 zł i 3.000,00 zł, żeby więcej osób mogło z tego skorzystać.
Pani Burmistrz powiedziała, że wtedy tracimy sens takiej dotacji, która nie pokryje w całości,
ani nawet w większej części. Już w tej chwili widzimy, że nasza dotacja była wkładem do
wymiany pieca, natomiast mieszkańcy musieli sporo dopłacać własnych środków, większość
powyżej 10.000,00 zł. To jest kwestia podłączenia gazu czasem, to jest kwestia przerobienia
instalacji.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy radni mogliby dostać podsumowanie tego?
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Pani Burmistrz odpowiedziała, że jak gmina będzie miała rozliczenie całości programu.
Mamy zawarte 92 umowy, część umów jest rozliczonych i mieszkańcy mają czas na
realizację do końca tego roku, czyli jeszcze jest ten czas, a rozliczenie do końca stycznia roku
przyszłego, więc dopiero po rozliczeniu 100% dotacji będziemy Państwu w stanie powiedzieć
jak to wygląda w całości i da to pełny obraz po to, żeby nie robić tego szczątkowo.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech odnośnie dotacji zaproponował, żeby tą kwotę
zwiększyć, bo nie wszystkich mieszkańców stać na to, żeby dokładać na tą drugą część, tylko
zmniejszy się liczba mieszkańców.
Pani Burmistrz powiedziała, że na razie jest zainteresowanie kwotą 4.000,00 zł. Może
poprzestańmy na tym, zwłaszcza że chodzi nam o ilość również. Póki co jest zainteresowanie.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że Straż Miejska ma spisane, jakich
mieszkańcy używają pieców.
Pani Burmistrz powiedziała, że jest taki spis. Te prace są wykonywane, nie możemy
powiedzieć, że to jest 100% posesji, ale jest tworzony na bieżąco.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, żeby zacząć od tych najgorszej jakości.
Pani Burmistrz powiedziała, że nie mamy wpływu na decyzje mieszkańców.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że nie można dzielić mieszkańców, lepszych
i gorszych.
Pani Burmistrz powiedziała, że Straż Miejska wykonuje takie ankiety od kilku lat, gdzie
zbiera informacje od mieszkańców dotyczące ich posesji. Tam są przeróżne informacje, jak są
odprowadzane ścieki, czym jest budynek opalany, czy właściciel posiada psa, czy na posesji
jest azbest, czy na budynkach gospodarczych, czy domowych.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy mógłby prosić o informacje, jaki jest podział pieców,
gazowe, węglowe, bez danych oczywiście.
Pani Burmistrz powiedziała, że spojrzy w jaki sposób prowadzone są te dane, zobaczymy co
się z tego da wyciągnąć i domówimy temat tego podziału.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że dobrze byłoby wiedzieć, ile jest tych pieców, bo
może się okazać, że pieców węglowych nie jest dużo.
Pani Burmistrz powiedziała, że jest dużo.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że tego nie wie.
Radna p. Halina Skorek –Kawka powiedziała, że widać po wystawianych popiołach.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że nie każdy piec węglowy jest
porównywalny do pieca węglowego, bo są piece węglowe, które spalają też te spaliny,
praktycznie dymu nie ma, tylko musi być odpowiedni piec. Są też piece ekologiczne, które są
tak jak piece gazowe.
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Pani Burmistrz powiedziała, że dodatkowo jest jakość paliwa, jakość opału jest niska.
Radna p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że interesują ją terminy w przybliżeniu np. na
odcinek ul. Ceramicznej do Jana Pawła.
Pani Burmistrz powiedziała, że gmina ma już zawartą umowę.
Radna p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że tu jest termin zakończenia do 30 czerwca
2021r., a kiedy będzie rozpoczęcie?
Pani Burmistrz powiedziała, że plac już jest przekazany. Mamy zawartą umowę,
rozstrzygnięty przetarg i przekazany plac budowy, w tej chwili harmonogram prac.
Radna p. Halina Skorek – Kawka zapytała, czy rozpoczną prace teraz, czy na wiosnę?
Pani Burmistrz powiedziała, że firma ma teraz przekazany plac budowy, jest zima, to oni
muszą sobie układać kalendarz.
Radna p. Halina Skorek – Kawka poruszyła temat oświetlenia na ul. Koziegłowskiej.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że z ul. Koziegłowską jest ogromny problem. Ostatnio
podpisaliśmy ze Starostwem Powiatowym porozumienie i wyrażono zgodę na używanie ich
terenu za odpowiednią opłatą. To po prostu mozolnie się dzieje. Chodzi o to, żebyśmy mieli
dokumenty, które pozwolą nam to oświetlenie budować i wtedy to już będzie szybko jak
będziemy mieć dokumenty projektowe, na których wykonawca będzie mógł bazować
i wszelkie decyzje, bo tu jest kwestia wydania decyzji i zgód. Jeżeli będziemy mieć to wtedy
ogłosimy przetarg na budowę tego oświetlenia, potem to już jest łatwiej, dlatego że
najtrudniejsze w tej inwestycji są uzgodnienia, ponieważ jesteśmy na nie swoim terenie.
Radna p. Halina Skorek – Kawka stwierdziła, że raczej w ciągu pół roku mieszkańcy nie będą
mieć tam światła.
Pani Burmistrz powiedziała, że jak gmina dostanie ostateczne pozwolenia, zgody i decyzje,
które są prawomocne to przystępujemy do organizacji przetargu pod warunkiem, że będziemy
mieć na czym pracować, będziemy mieć budżet na rok przyszły.
Radna p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że jej chodzi o termin, bo ludzie ciągle pytają,
atakują.
Pani Burmistrz poprosiła, żeby mówić, że sprawa nie jest zaniedbana, tylko czekamy na
ostateczne uzgodnienia.
Radna p. Halina Skorek – Kawka zapytała, czy przypuszczalnie to światło będzie w ciągu pół
roku?
Pani Burmistrz powiedziała, że gmina ma umowę do końca roku, jakaś data grudniowa jest
ostateczna wyznaczona dla projektanta na przedstawienie wszelkich materiałów. Jeżeli nic
złego się nie zadzieje, jeżeli nikt znowu nie odmówi mu jakichś uzgodnień to na początku
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roku będziemy się zastanawiać nad ogłaszaniem przetargu i realizację. Potem realizacja nie
jest też długa, tutaj uzgodnienia trwały najdłużej. To jest droga wojewódzka.
Radna p. Halina Skorek – Kawka pochwaliła, że gmina otrzymała dofinansowanie na
strzelnicę. Kiedy mniej więcej może być realizowana?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że wszystko jest w rękach radnych. Jeżeli budżet będzie
uchwalony, te inwestycje, na które mamy dofinansowanie będziemy ogłaszać w pierwszej
kolejności, bo jesteśmy zobligowani oprócz tego, że obietnicą, którą słyszą od nas
zainteresowani, to dodatkowo umowami związanymi z dofinansowaniem.
Radna p. Halina Skorek – Kawka poruszyła temat fotowoltaiki, nic nie słychać, czy będzie
jakiś program, czy będzie jakieś dofinansowanie, czy coś się będzie działo?
Pani Burmistrz powiedziała, że jeżeli chodzi o fotowoltaikę do tej pory nie zostały ogłoszone
żadne konkursy, w których gmina mogłaby startować. Mówiliśmy przed chwilą o smogu, ten
temat również by rozwiązywał, bo istniałaby szansa, że mieszkańcy będą przechodzić na
ogrzewanie elektryczne.
Radna p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że mają być pokaźne podwyżki energii
elektrycznej po nowym roku.
Pani Burmistrz powiedziała, że to Państwo widzą również w budżecie, rosną koszty
utrzymania gminy.
Radny p. Jacek Trynda zapytał o ul. Ogrodową. Inwestycja jest rozpoczęta, termin
zakończenia to jest 31 lipca, to jest trochę więcej niż pół roku, nic się w tej chwili tam nie
dzieje od jakiegoś czasu.
Pani Burmistrz zaprzeczyła mówiąc, że w tej chwili wywożona jest ziemia, bo jest
korytowany łącznik za Poradnią Zdrowia Psychicznego, jest korytowanie, nasypywanie
tłucznia.
Radny p. Jacek Trynda powiedział, że utrudniony jest dojazd, bo tam do posesji prywatnych
i do garaży przy Spółdzielni Mystal większość ludzi już tamtędy nie jeździ od jakiegoś czasu
i takie pytanie powstaje.
Pani Burmistrz powiedziała, że nie może się z tym zgodzić. Jeżeli chodzi o prace, które są
wykonywane na ul. Ogrodowej póki co nie mamy żadnych informacji, że termin nie zostanie
dotrzymany. Tam są w tej chwili już zrobione wszystkie sieci, łącznik jest uzupełniany, na
tym obszarze od ul. Sucharskiego. Jeżeli jakikolwiek mieszkaniec ma problem z dojazdem do
posesji, czy wjazdem do garażu proszę o zgłoszenie konkretów, z tego względu, że firma ma
zapewnić pełną dostępność do posesji.
Radny p. Tomasz Załęcki zaproponował, żeby założyć jakieś konsorcjum wspólnie z innymi
gminami odnośnie dofinansowania pod fotowoltaikę. Zawiercie pół roku temu dostało
kilkanaście milionów złotych razem z gminami Irządze, Żarnowiec, Szczekociny.
Pani Burmistrz zapytała, czy radny mówi o wymianie źródeł ogrzewania? Poprosiła o jakieś
konkretne informacje.
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Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że nie ma źródła dokładnie. Na stronie miasta
Zawiercie jest tylko informacja, że całkowita wartość projektu to jest 70 mln zł.
Pani Burmistrz zapytała, jakiego projektu?
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że to było kilka miesięcy temu. To był projekt odnośnie
odnawialnych źródeł energii, fotowoltaika i kolektory słoneczne. Dowiem się, może są jakieś
duże projekty unijne wspólnych porozumień między gminami, może łatwiej uzyskać
dofinansowanie.
Pani Burmistrz powiedziała, że po to, żeby łatwiej można było skorzystać z dofinansowania
przystąpiliśmy do stowarzyszenia Subregion Północny, to było omawiane z Państwem przy
przystępowaniu do stowarzyszenia, cel jest właśnie ten pozyskanie dofinansowań unijnych,
ale tak naprawdę możemy o tym mówić w kolejnym okresie dofinansowania od 2021r.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy szanse są większe, jeśli jest się razem w jakimś
stowarzyszeniu?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że w tym celu to stowarzyszenie zostało powołane. Gmina
przygotowuje się do następnego okresu programowania i zawsze dostosowuje się działania do
tego, żeby móc skorzystać w sposób maksymalny i maksymalnie korzystny dla miasta i jego
mieszkańców z dofinansowań unijnych. Mamy już wstępne zapisy do tych projektów, które
będą realizowane za chwilę, stąd ta decyzja.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że już kilka lat nie ma dofinansowania na fotowoltaikę.
Pani Burmistrz powiedziała, że były różne metody pozyskiwania środków zarówno
indywidualne dla każdej gminy, jaki rzeczywiście wchodzenie w partnerstwo i pozyskiwanie
tych środków w większych grupach. Takie projekty były realizowane również, fotowoltaikę
pozyskiwaliśmy samodzielnie, raz był konkurs, solary dwa razy w ciągu ostatniego okresu
programowania. Tyle konkursów ile było skorzystaliśmy.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że kilka lat temu na ul. Koziegłowskiej były
montowane lampy na kilkunastu słupach energetycznych. Czy to oświetlenie, które ma teraz
być mówimy o ul. Koziegłowskiej od torów?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że do skrzyżowania ze Słowackiego. W tej chwili mówimy od
skrzyżowania od ul. Słowackiego w prawo na odcinku w kierunku Żarek, do końca
zabudowań.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że nie na wszystkich słupach było oświetlenia na
ul. Koziegłowskiej w kierunku Koziegłów. Tam ludzie też narzekali.
Pani Burmistrz powiedziała, że jeśli chodzi o oświetlenie poza tym, które jest projektowane
przy ul. Koziegłowskiej nie złożę żadnej obietnicy, ponieważ sami Państwo widzicie jak
wyglądają uzgodnienia, ile to trwa, jak trudno ten temat rozwiązać. Skończmy ten odcinek za
który się wzięliśmy, gdzie nie ma tego oświetlenia w ogóle, mamy nadzieję, że to znacznie
poprawi sytuację mieszkańców, którzy tam mieszkają, a jeśli chodzi o dowieszania to też
konkrety musiałyby być, na którym słupie brakuje, czy pozwolą nam dowiesić, czy tam są
warunki techniczne.
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Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, a te, które mają być na ul. Koziegłowskiej w kierunku
Żarek Miasto to będą na własnych słupach, czy na energetycznych?
Pani Burmistrz powiedziała, że gmina wykona to oświetlenie, to będzie nasze oświetlenie.
Tam jest budowa oświetlenia. Gdyby to były dobudowy to nie musielibyśmy się tak bardzo
martwić o sprawy własnościowe, natomiast tam jest budowa, musimy wszystko od początku.
Pani Skarbnik powiedziała, że jest w trakcie przygotowywania w trakcie uchwały w sprawie
wydatków niewygasających z rokiem budżetowym 2019. Trudności w opracowaniu tej
uchwały wynikają przede wszystkim od wykonawców, gdzie część inwestycji są zgłaszane do
odbiorów, część nie, więc rozmawiamy, prowadzimy rozmowy z wykonawcami, czy na
koniec roku na pewno zdążą.
Radna p. Halina Skorek – Kawka zapytała, o jakie inwestycje chodzi?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że trudno w tej chwili powiedzieć, bo Wydział Inwestycji cały
czas z wszystkimi rozmawia i będzie dzisiaj miał ostateczną informację potwierdzenia
wykonawców co są w stanie zakończyć, co są w stanie zakończyć. Lepiej ten termin
przesunąć, żeby procedury były prawidłowo wykonane, bez pośpiechu, racjonalność taka,
zdrowy rozsądek jest ważny.
Pani Burmistrz dodała, że to wszystko musi być zawarte zgodnie z umowami i to muszą być
bardzo konkretne powody takiego przesunięcia terminu. Zbierane są te informacje.
Pani Skarbnik powiedziała, że gdyby jakieś nadzwyczajne sytuacje pojawiły się w trakcie,
choć mogą się zdarzyć takie sytuacje, że wykonawca takich powodów konkretnych nie poda.
Nawet jeżeli nie będzie przesuniętego terminu realizacji zadania to obowiązkiem gminy jest
zabezpieczyć środki niewygasające na zapłatę pomimo tego, że umownie zakończony jest ten
rok, dlatego złoży na tą fakturę w następnym roku budżetowym i tych środków nie mamy
w budżecie, a zobowiązanie musimy uregulować.
Pani Burmistrz powiedziała, że rokrocznie taka uchwała była przedkładana Radzie Miasta
o wydatkach niewygasających.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy była jakaś uchwała Rady Miasta w poprzednich latach
odnośnie budowy hipermarketu, jakieś ograniczenia?
Pani Burmistrz powiedziała, że plan zagospodarowania przestrzennego reguluje sprawy
związane z tym co może powstawać na terenie miasta, a co nie. Miasto Myszków posiada
plan zagospodarowania przestrzennego, w tej chwili jesteśmy w procedurze aktualizacji
zagospodarowania przestrzennego i to te dokumenty określają, w których obszarach miasta,
jakie obiekty, jaka działalność, jakie przeznaczenie terenu.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy tam są wszystkie ograniczenia?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że tak.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy Rada Miasta może dodatkową uchwałą zrobić bez
ograniczenia?
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Pani Burmistrz odpowiedziała, że zmieniając plan zagospodarowania przestrzennego, ale to
jest procedura bardzo długotrwała i to nie jest jedna uchwała. Uchwalanie planu
zagospodarowania przestrzennego ma swoją procedurę, której bezwzględnie musimy się
trzymać.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy radni otrzymają jakieś informacje odnośnie procedury
planu?
Pani Burmistrz powiedziała, że radni mają te informacje. Informujemy, jakie są kroki
podejmujemy, do czego przystępujemy, w nieruchomościach można uzyskać wszelkie
informacje związane ze Studium. Macie Państwo zaproszenia na spotkania, są wyłożenia
planu zagospodarowania przestrzennego.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy jest jakiś termin, kiedy będzie zakończona?
Pani Burmistrz powiedziała, że jutro poda do kiedy jest aktualizacja Studium.

Przewodniczący komisji

Dominik Lech

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