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

Protokół nr 11/20
11 Posiedzenie w dniu 26 lutego 2020r.
Obrady rozpoczęto 26 lutego 2020r. o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:20 tego samego
dnia.
W posiedzeniu udział wzięli:
1.Członkowie komisji w liczbie 4 osób – wg załączonej liczby obecności.
2.Pan Włodzimierz Żak –Burmistrz 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 z dnia 27.03.2019r. oraz 11.12.2019r.
3. Informacja nt. stanu środowiska w woj. śląskim w 2018r.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła wiceprzewodnicząca komisji p. Halina SkorekKawka. Powitała zebranych na posiedzeniu. Wiceprzewodnicząca komisji poprosiła
o naciśnięcie przycisku kworum w celu sprawdzenia obecności oraz o zapisanie wyniku
głosowania. Stwierdziła prawomocność obrad. Przedstawiła porządek posiedzenia. Porządek
posiedzenia komisji wszyscy radni otrzymali. Zapytała, czy radni mają jakieś uwagi do
porządku, czy wyrażają na to zgodę?
Głosowano w sprawie:
Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (3)
Halina Skorek - Kawka, Jacek Trynda, Tomasz Załęcki
NIEOBECNI (1)
Dominik Lech
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z dnia 27.03.2019r. oraz 11.12.2019r.
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Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek - Kawka zapytała, czy radni mają uwagi do
protokołu z dnia 27.03.19r.? Z uwagi na brak uwag wiceprzewodnicząca zaproponowała
głosowanie nad przyjęciem protokołu.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 27.03.2019r.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (3)
Halina Skorek - Kawka, Jacek Trynda, Tomasz Załęcki
NIEOBECNI (1)
Dominik Lech
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek - Kawka zapytała, czy radni mają uwagi do
protokołu z dnia 11.12.19r.? Z uwagi na brak uwag wiceprzewodnicząca zaproponowała
głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 11.12.2019r.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (3)
Halina Skorek - Kawka, Jacek Trynda, Tomasz Załęcki
NIEOBECNI (1)
Dominik Lech
Do punktu 3.
Informacja nt. stanu środowiska w woj. śląskim w 2018r.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka zapytała, czy radni maja jakieś
uwagi w tym temacie? Z uwagi na brak pytań zaproponowała przejście do omawiania
kolejnego tematu.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej do wymiany
starych źródeł ciepła na nowe proekologiczne na terenie Miasta Myszkowa.
W dyskusji wzięli udział:
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Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka zapytała, czy radni mają jakieś
uwagi w tym temacie?
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy jest możliwość, aby wyodrębnić część środków
i stworzyć taki program pilotażowy na piece elektrodowe, które są o wiele tańsze niż pompy
ciepła i ogrzewanie gazowe? Przyczyniłoby się do popularyzacji taniej energii. Chodzi o to,
żeby sprawdzić, czy w Myszkowie jest zapotrzebowanie, tak naprawdę piec kosztuje
w granicach 1.500,00 - 2.000,00 zł, koszt montażu to jest kwota 200,00 - 300,00 zł. Wydaje
mi się, że kwota 2.500 zł na modernizację kotłowni pod kątem tych pieców można by się
przekonać, czy jest zapotrzebowanie. Jeżeli ten program pilotażowy spełniłby swoje
założenia, to w tym momencie ja proponowałem pani Burmistrz wcześniej, że nie musi być
taka duża kwota dofinansowania. Zamiast 5.000,00 zł może być 2.500,00 zł i w tym
momencie więcej osób mogłoby się do tego przyłączyć. Jak wiemy zapotrzebowanie jest duże
na ten program. Ludzie chcieliby ogrzewać ekologicznie, nie chcieliby zanieczyszczać, także
chyba jest taka możliwość?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że nie ma potrzeby wydzielania
kwoty, jest kilka subtelnych zmian w tym programie w stosunku do tego, który w zeszłym
roku Rada uchwaliła. Zwracam uwagę na treść, rozdział I, § 1 ust., w którym wymieniamy, że
jest to wymiana min. węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, w tym kotły
elektrodowe. Tu wręcz sugerujemy, że tego typu rozwiązania będą finansowane tą kwotą
4.000,00 zł dla gospodarstwa domowego, 5.000,00 zł jeżeli jest to duża rodzina. Pan radny
mówi, że to są tanie rozwiązania, robiliśmy różne rozeznania różnych rozwiązań
ekologicznych. Jak najbardziej one nie są drogie w stosunku do innych, ale trzeba pamiętać,
że my chcąc dofinansowywać różnego rodzaju dofinansowania dofinansowujemy rozwiązania
wg mnie, które posiadają jakąś certyfikację. Certyfikowany piec elektrodowy polski kosztuje
nawet 8.000,00 zł, a niecertyfikowany rosyjski kosztuje 1.200,00 – 1.300,00 zł. W moim
odczuciu działają identycznie, natomiast nie wiem, czy z uwagi na kwestię rozliczenia dotacji
ze środków publicznych spowodujemy sytuację, że ktoś będzie musiał przedstawić nam
dokumentację, że zakupił piece ze źródła, które jest certyfikowane.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy to jest wymóg?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że to jest jakby wymóg
wydawania ogólnie środków publicznych. Jeżeli ktoś na rozwiązanie za 1.500,00 zł znajdzie
i pokaże certyfikat to nie będziemy co do tego rościć pretensji. Dlatego niespecjalnie nie
różnicujemy kwoty, dlatego że jeżeli ktoś załóżmy przebudowę swojej kotłowni zamknie
kwotą 5.000, a dostanie 4.000,00 zł to dostanie bardzo wysoki procent dotacji. Chcemy, żeby
w tej dotacji była ta prostota, likwidujesz węgiel zakładasz jakikolwiek system, bo
elektryczny też dopuszczamy, bo elektrodowy to elektryczny. Nie wchodzimy tu
w dywagacje, że elektryczne źródło ciepła nadal jest emisyjne, bo z 60%, z 70% jest
produkowany z węgla. Nam chodzi o to, żeby zlikwidować paleniska w Myszkowie, który
jest w niecce i żeby z tego tytułu uzyskać lepsze lokalne warunki walki ze smogiem. Tutaj to
co Pan radny pyta jest zawarte, można nawet propagować to. Uważam, że to są rozwiązania
ciekawe. Oczywiście one wychodzą ciekawiej, jeżeli ktoś ma to połączone jeszcze np.
z fotowoltaiką i jeśli ktoś odpowiednio dobierze sobie taryfę, czyli żeby ten licznik był
z kilkoma cenami w ciągu doby to jeszcze wtedy jeszcze można potanieć.
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Radny p. Tomasz Załęcki dodał, że plus dokupić bufor cieplny, który np. w nocy się
nagrzewa. Czy te koszty można wliczyć, bo wiadomo że te piece elektrodowe mają większą
moc, a podniesienie ilości KW dla domu jednorodzinnego wiąże się z opłatą w energetyce.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że wydaje mu się skoro
przyłączenie do gazu i opłaty związane z przyłączeniem się do gazu są pokrywane to te tak
samo.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka zapytała radnych, czy mają jakieś
pytania? Z uwagi na brak pytań zaproponowała zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej do wymiany starych źródeł ciepła na nowe
proekologiczne na terenie Miasta Myszkowa.
Głosowano w sprawie:
1) określenia zasad udzielania dotacji celowej do wymiany starych źródeł ciepła na nowe
proekologiczne na terenie Miasta Myszkowa.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (3)
Halina Skorek - Kawka, Jacek Trynda, Tomasz Załęcki
NIEOBECNI (1)
Dominik Lech
2/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju elektromobilności dla
Miasta Myszkowa na lata 2019-2035.

Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka zapytała, czy ktoś z radnych
chciałby zabrać głos w temacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju
elektromobilności dla Miasta Myszkowa na lata 2019-2035. Z uwagi na brak pytań
zaproponowała zaopiniowanie projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
2) uchwalenia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Myszkowa na lata 2019-2035.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (3)
Halina Skorek - Kawka, Jacek Trynda, Tomasz Załęcki
NIEOBECNI (1)
Dominik Lech
Do punktu 5.
Sprawy różne.
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Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że w sprawach różnych
wpłynęło pismo do przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
dotyczące zorganizowania spotkania w celu podjęcia negocjacji w sprawie zmiany
regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych niepedagogicznych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Myszków. Wiceprzewodnicząca
odczytała treść pisma.
Radny p. Jacek Trynda ustosunkował się do tego pisma mówiąc, że było również
odczytywane na Komisji Oświaty, wstępnie ustaliliśmy termin takiego spotkania ze
związkami zawodowymi na 9 marca o godz. 8.30. Poprosił pana Burmistrza, żeby to
spotkanie mogło się odbyć tutaj. Będziemy zapraszać panią kierownik MZEASiP, z ramienia
najwyższych władz miasta pan Burmistrz, czy pani Burmistrz.
Burmistrz Miasta Myszkowa powiedział, że najprawdopodobniej będzie pani Burmistrz, bo
9 marca jestem na spotkaniu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w sprawie nowej
perspektywy finansowej. Siłą rzeczy ktoś z nas musi jechać tam, ktoś zostanie tu, pani
Burmistrz częściej się zajmuje oświatą, więc będziecie mieć dobrego partnera. My już
rozmawialiśmy i wyraziliśmy wolę takiego spotkania. Na spotkaniu pierwszym była może
kwestia nierozumienia pewnych rzeczy, że jak najbardziej możemy zmieniać regulaminy,
wychodzić naprzeciw, bo jest racja w tym co związki zgłaszają, że doszło do spłaszczenia
wynagrodzeń, że osoby o innym zakresie obowiązków mają podobny zakres finansowania.
Natomiast nie my to zafundowaliśmy, mając niewystarczające środki finansowe na oświatę
jesteśmy zmuszeni do takiego traktowania jak to się dzieje ogólnie w kraju. Mamy skromne
środki 1% na ewentualne nieobowiązkowe, ale nagradzanie przez dyrektora. Dyrektor
ewentualnie te skromne środki może przydzielając takie środki wprowadzić to różnicowanie,
którego nam się nie udało. Sytuacja ekonomiczna powoduje plus regulacje, które wyraźnie
spłaszczają wynagrodzenia zwłaszcza na tych wyższych szczeblach, to powoduje, że to jest
bolączka najbardziej widoczna w tej chwili w szkołach. Kiedy porównamy pracę, nie
umniejszając nikomu, pracę osoby pracującej w kuchni, czy osoby sprzątającej, a np. osoby
zajmującej się dokumentacją w sekretariacie to niewątpliwie wnioski są słuszne. Kwestia, czy
znajdziemy rozwiązanie. Zadeklarowałem, ze jak najbardziej będziemy pracować przy
ewentualnych zmianach w regulaminach, natomiast na pewno nie wyrazimy zgody na to,
żeby te regulaminy rodziły większe skutki finansowe. Żeby się na to zgodzić trzeba mieć
pokrycie, a my takiego pokrycia nie mamy, ale spotkanie jak najbardziej będzie.
Radny p. Jacek Trynda powiedział, że mieszkańcy pytają radnych również o cenę śmieci na
następny okres od 1 kwietnia. Rozumiem, że mieszkańcy otrzymali już decyzje o wysokości
i nie ma widoków na to, żeby się ta kwota zmieniła.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że w ogóle mamy taką
bolączkę, że tak jak wtedy rozmawialiśmy z Państwem rozmawialiśmy, żeby od
1 października taka kwota wynosiła 25,00 zł. Dłużej by mieszkańcy płacili wyższą opłatę niż
17,80 zł, no ale dzisiaj nie byłoby dyskusji o kwocie 29,40 zł, bo kwota 25,00 zł
bilansowałaby nam system. Na skutek naszych wspólnych rozmów z Radą Rada nie wyraziła
na to zgody, wyraziła zgodę na przesunięcie podwyższonej opłaty, ale po przesunięciu
podwyższonej opłaty automatycznie pokazywaliśmy to, że ta kwota rośnie. Zgodziliśmy się,
że 1 kwietnia nadchodzi, w międzyczasie otoczenie rynkowe nas niestety nie rozpieszcza,
Zawiercie, pomysł ze wspólnym gospodarowaniem odpadami na ich instalacji upadł z uwagi
na to, że gminy, które miały w tym uczestniczyć poszczególne gminy zaczęły się z tego
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wykruszać. Tam jest też taka sytuacja, na co patrząc też inne gminy, że Zawiercie chciało
nam powierzać, natomiast samo nie powierzało tylko poddawało swoją spółkę warunkowi
przetargu. To wynika z tego, że coraz częściej gminy nie chcą ryzykować pozbycia się
przetargu, dlatego że istnieje ewentualna szansa, że ktoś rynkowo wyskoczy z niższą ceną.
W tej chwili trzymając się zobowiązań i oświadczenia, które wtedy wydałem robimy
wszystko, żeby przygotować spółkę naszą do samodzielnego działania, w jakiś tam sposób
z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego nad spółką jakiś nadzór nad spółka mamy.
Natomiast w jakiej formule to zobaczymy, natomiast Zawiercie odpisując w taki, a nie inny
sposób i będąc na rozmowach z nimi nie pozbawiło nas złudzeń, że powierzenia nie będzie.
Kontrakt, który mamy zawarty będzie obowiązywał do końca roku, żeby się zbilansował.
Mało tego i tak będziemy mieć pewnie jakiś problem związany z tym, że ilość odpadów nadal
rośnie. Jak rząd nie zahamuje polityki opakowaniowej, nie uderzy w marketing, nie zacznie
pobierać np. w sposób naznaczony pieniędzy od firm, które produkują opakowania za które
już konsument raz zapłacił i nie będzie to ekstra zasilało systemu śmieciowego to czekają nas
kolejne podwyżki, na które nie mamy wpływu. Cokolwiek byśmy nie wymyślili, jeżeli my
w tej chwili, ta kwota 29,40 zł jest rozliczana przy cenie około 400,00 zł za tonę odpadów na
wysypisku w Zawierciu. W tej chwili cena jest 520,00 – 580,00 zł w zależności od wysypiska.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, jakie są ceny, mamy za Szczekocinami jedną.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że mamy trzy najbliżej
Zawiercie, Konopiska k. Częstochowy i Sobuczyna k. Częstochowy, tam są jeszcze wyższe.
Na stronie internetowej zawarliśmy krótki komunikat i tam są linki, które zestawiają
w tabelach jak te opłaty się zmieniały. Jeżeli tutaj nie będzie oddziaływania na rynek, jeżeli te
firmy będą stosować coraz wyższe opłaty to mieszkańcy będą musieli zapłacić.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że mieszkańcy już chyba wszystkich radnych
przyatakowali, że taniej jest wszędzie dookoła nas. Jak to wytłumaczyć?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, żeby nie porównywać gmin,
które nie mają bloków.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy to jest podstawowa rzecz?
Burmistrz Miasta Myszkowa powiedział, że nie powie za dużo, bo to nie jego sprawa,
Zawiercie wg wyliczeń chciało wprowadzić opłatę 25,00 zł. Dlaczego tam jest 19,00 zł proszę
pytać w Zawierciu, bo nie będę zajmować się wnętrznościami budżetów innych gmin. Nas po
prostu nie jest na to stać.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że oni tam dokładają.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że nas po prostu na to nie jest
stać. Kibicuje każdemu mojemu koledze z innych samorządów, tak samo panu prezydentowi
Łukaszowi Konarskiemu, natomiast on tak naprawdę chciał wprowadzić opłatę 25,00 zł
w Zawierciu, mając własną spółkę, własne wysypisko, tak wychodziło z wyliczeń. Martwię
się jak będzie dalej, w jakim kierunku to pójdzie, natomiast my samorządowcy będziemy
borykać się z kwestiami śmieci. Rosnąca ilość odpadów nadal i rosnące ceny.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – kawka powiedziała, że p. Burmistrz sam
zwrócił uwagę, że te sąsiednie gminy nie mają bloków. To jest główna przyczyna tego, że
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w tych gminach będzie przeważało niskie budownictwo, czyli przeważnie prywatnie budynki
to są niższe opłaty za śmieci. Czy nie dało by się u nas coś zrobić z tym tematem odnośnie
bloków. Wiemy jaka jest sytuacja, że w domach prywatnych ludzie segregują śmieci, nie
wiem w jakim procencie, ale 95, 95%, trudno mi powiedzieć, ale blisko 100%, ludzie
segregują śmieci. Natomiast w blokach jest odwrotna sytuacja, parę procent segreguje, a
reszta ludzi nie segreguje, bo to jest anonimowo, nie dotyczy bezpośrednio osoby więc nie
segregują, idą na łatwiznę, wrzucają. Gdybyśmy tutaj zaangażowali wydział p. Wioli
Dworaczyk, żeby była jakaś kontrola nad tym, żeby tak jak w innym mieście, nie pamiętam
jakim, mają woreczki z kodami i każdy odpowiada za siebie i płaci za siebie. Ten, który
w blokach segreguje, tylko trzeba kontrolę nad tym zrobić ze strony Urzędu Miasta, żeby
zaangażować jedną, czy dwie osoby od czasu do czasu do skontrolowania tego. Wtedy
generalnie śmieci w Myszkowie mogłyby być tańsze, bo wtedy ludzie w blokach
w większości tak jak w prywatnych domach segregowaliby śmieci, jeżeli mieliby do
zapłacenia kwotę 25,00 zł, za segregowane jest połowa ceny mniej więcej. To byłyby
kolosalne pieniądze, przecież mamy tylu ludzi mieszkających w blokach. To jest jedyny
sposób, żeby zejść z tej ceny, to jest ta kontrola, żeby każdy płacił za siebie.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że nie postawimy kontroli przy
każdej wiacie śmietnikowej. Jedno z miast weszło w taki pomysł, że postawili taką osobę.
Pamiętajmy wtedy, że koszt zatrudnienia pracownika obciąży koszty systemu. Tam odwróciło
się to w innym kierunku, mieszkańcy zaczęli zaczekać, że mają odwrotną sytuację, że mają
brak dostępu do wiaty śmietnikowej, bo nie można było wyrzucić w innych godzinach, kiedy
ta osoba nie pracowała. Tych wiat mamy około 20, może nawet więcej na samych blokach.
Tam gdzie są mniejsze skupiska blokowe, gdzie wiaty są zamykane i ludzie przestrzegają
udzielania sobie klucza tam poziom segregacji jest bardzo dobry. Wspomnę kilka małych
wspólnot, jak tam się jedzie to widać, że jest posegregowane, tutaj nie ma różnicy pomiędzy
mieszkańcami bloku, a mieszkańcami zabudowy jednorodzinnej, natomiast przy pozostałych
blokowiskach mamy, prawdopodobnie nie możemy wykluczyć proceder podrzucania śmieci
przez tych, którzy nie są objęci systemem, czyli np. formy. Mamy proceder totalnego
nieposegregowania, bo nawet jak pani radna powiedziała, że 5, czy 10 % ludzi segreguje to
jak wrzucimy to do jednego worka, jeszcze przychodzą niektórzy i rozrywają te worki, tu jest
problem. Kod kreskowy nie załatwi sytuacji w całości, my chcieliśmy wprowadzić
i wystąpiliśmy o dofinansowanie, to co Państwo pierwotnie się nie zgodziliście, a potem się
zgodziliście, natomiast rząd przeznaczył bardzo mało środków na ten program. My nie
dostaliśmy środków na ten program, chcieliśmy zbudować inteligentne wiaty, które w pełni
by monitorowały i dawały poczucie kodu kreskowego na zasadzie, że w sposób inteligentny,
bo teraz wchodzimy już w tą wirtualną rzeczywistość. Byłoby oceniane, czy ktoś
posegregował, czy nie, a segregacja odbywałaby się w środku pomieszczenia, każdy by
segregował swoje w pomieszczeniu pod okiem kamery. Ten system kosztował sporo, ponad
3.000.000,00 zł chcieliśmy w to wrzucić, oczywiście w większości chcieliśmy, żeby było na
to dofinansowanie. To dofinansowanie poszło tak pilotażowo, słabo i tak jak spotykam się
z samorządowcami to narzekamy na to, że można było dać mniejszej liczbie gmin, ale takie
pieniądze jak chciały, a nie każdemu dano po trochę i teraz każdy kombinuje jak ten system
ma to domknąć i spełnić swoje parametry. Póki co to mamy i tak wielkie szczęście, bo tak
naprawdę firma ma pełne prawo naliczyć wyższą opłatę w blokach, póki co tego nie zrobiła.
Jeżeli firma zrobi takie posunięcie, mają pełne prawo. Jak zerkniemy, jakbyśmy pojechali na
jakąkolwiek odkrytą wiatę śmietnikową tam nie są odpady posegregowane, więc można
obciążyć. Ponieważ nie wiemy kto tam wrzucił prawidłowo, a kto nie, a widzimy, że jest
wszystko nieposegregowane to całe osiedle jest karane. Nie można płacić opłaty za
nieposegregowane, jest tylko i wyłącznie opłata za segregowane. Podniesiona opłata jest karą
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za to, że ktoś tego nie zrobił. W tym momencie firma ma prawo obciążyć zarząd wspólnoty,
czy spółdzielnię mieszkaniową, spółdzielnia wtedy wystawi rachunki mieszkańcom.
Będziemy mieć w tedy kolejną zawieruchę w mieście.
Radny p. Jacek Trynda zapytał, czy nie można wprowadzić wyłącznie zamykanych wiat?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że to jest pytanie do zarządców.
Zarządcy mniejszych skupisk sobie z tym poradzili, w dużych nie.
Radny p. Jacek Trynda powiedział, że mieszka w spółdzielni, w której wiaty są zamykane,
jest w miarę porządek, nie jest idealnie, ale jest bardzo dobrze.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że wczoraj zgłaszał mi jeden
mieszkaniec niedaleko Przychodni, tam też jest wiata niezamykana, ludzie upominają się,
żeby te wiaty były pozamykane.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że nie wszystko jest po stronie bloków
mieszkaniowych, to nie jest jedyny współczynnik.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że odpowiedzialność za wiatę
spoczywa na zarządcy wspólnot lub spółdzielni, w zależności kto zarządza wspólnotą.
Radny p. Tomasz Załęcki powrócił do tematu podwyżki opłat za śmieci, Zawiercie też ma
dużo osiedli mieszkaniowych i chciało 25,00 zł co też jest stawka niższą. Ja osobiście mam
cztery kosze, w garażu mam trzy, które dostałem kiedyś w Urzędzie promocji i jeszcze
miejsca na odpady przed domem, natomiast teraz każdy ma pod zlewem kilka koszy, a jeden
na pewno. Jeżeli teraz powiemy, że mieszkańcy są winni, bo mieszkają w blokach większość
mieszkańców powie, że z miłą chęcią segregowałoby śmieci, gdyby miało taką możliwość.
Czy my nie możemy wymóc na spółdzielniach, żeby dostosowały swoje miejsca do nowszych
obowiązujących praw. Radny dodał, że dałby parę kar spółdzielni.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że parę par, nie jesteśmy
w stanie wyłączyć np. że ukażemy jeden blok, a drugi nie tylko całe osiedle trzeba ukarać.
Radny p. Tomasz Załęcki przypomniał, że p. Burmistrz powiedział, że jak by firma chciała to
by nas ukarała, żeby zajrzeć do protokołu za kilka miesięcy, stwierdzić w sumie, dlaczego
nie.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że nie wystąpi do firmy, żeby
ukarała mieszkańców.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, jak któryś kierowca powie do szefa, ile to można,
śmieci są niesegregowane, mamy to zgłaszać, zgłaszamy, nie możemy czekać na to, aż nas
firma ukaże tylko po prostu zwrócić uwagę danym spółdzielniom, zrobić upomnienie jedno,
drugie, trzecie. Jeżeli trzy upomnienia nie skutkują to trzeba przyłożyć karę, dać informację,
że albo zrobicie porządek ze swoim śmietnikiem albo go zmodernizujecie. Jeżeli nie to
zapłacicie 15.000,00 zł i się nauczycie.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedziała, że nie, kara jest naliczana
zgodnie z opłatą. Jeżeli mamy w tej chwili mamy jeszcze opłatę 17,80 zł, gdyby karanie
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wystąpiło dzisiaj to mieszkańcy danego skupiska, które obsługuje dana wiata zapłacą około
35,00 zł za dany miesiąc, za każdego mieszkańca.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy my karzemy mieszkańca, czy spółdzielnię.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że zarządca za to odpowiada,
ale my karzemy mieszkańców.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy mieszkaniec może iść cywilnie do sądu sądzić się
z zarządcą?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że tego nie wie. To są
szersze aspekty, jak to jeszcze prawnie, jak się przed tym bronić, bo nie udowodnimy.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy wg ustawy to nie jest tak, że zarządca nie jest
uregulowany za stan?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że zarządca jest
odpowiedzialny.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że jej zdaniem powinno
być jakieś spotkanie zarządców.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że takich spotkań było już
niejedno. Były w blokach wywieszane komunikaty, że jak ludzie nie będą segregować, że
grozi im taka opłata.
Radna p. Tomasz Załęcki zapytał, czy można zrobić kontrolę wszystkich śmietnisk?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak zapytał, czy radni chcą wywołać kary?
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że wcześniej, czy później te kary będą. Chodzi o to, że
może jest kilka takich bloków, które są dobrze prowadzone.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że to są mniejsze wspólnoty np.
dwa mniejsze bloki mają małą wiatę zamykaną. Jak jest 40 rodzin nie są w stanie utrzymać
dyscypliny, żeby nie oddać komuś innemu klucza i żeby zamykać każdy po sobie. Wystarczy,
że mam klucz i nie zamknę po sobie, w nocy może przybyć odpadów.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że nie mieszkał w blokach w Myszkowie. Zapytał, czy
każdy mieszkaniec przypisany jest do jakiegoś miejsca?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że ludzie deklarują tak samo
jak gospodarstwa domowe deklarują, ile mają osób, zarządca przekazuje taka informację
i później spółdzielnia i wspólnota w taki sposób nalicza opłaty na dane gospodarstwo
domowe.
Radny p. Tomasz Załęcki zaproponował zrobić spotkanie z zarządcami. Po drugie trzeba
powiedzieć, jakie są zagrożenia.
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Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że spotkania były, oni wiedzą
jakie są zagrożenia, temat w ogóle nie ruszył, nawet jak jest nieposegregowane tak jest.
Państwo chcecie możecie organizować takie spotkania.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że jeżeli byśmy mieli,
każdy mieszkaniec ma swoje worki, swój kosz.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak wtrącił, że radni zaklinają rzeczywistość.
Próbowano robić to co proponujecie, nie zaskutkowało, znajdźcie inne narzędzia.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że kara.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że kara nie jest na zarządcę,
kara spadnie na mieszkańców.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że nie było to
wprowadzone w życie, nie było takiej sytuacji, że każdy ma swój worek ze swoim kodem
i każdy odpowiada za siebie. Jeżeli będzie każdy odpowiadał za siebie, że płacę segregowane,
a kolega płaci za niesegregowane to każdy by się zastanowił. Każdy by chciał płacić
segregowane oczywiście i by te śmieci w większości tak jak w domach prywatnych ludzie
segregowali. Ludzie się denerwują z domów indywidualnych, że mają takie wysokie opłaty za
śmieci z powodu bloków, że bloki śmieci nie segregują. Jeżeli jest to ogólnodostępne, ja nie
muszę płacić, nie musze segregować to ludzie idą na łatwiznę i nie segregują, więc trzeba
wymóc na ludziach, żeby segregowali, wtedy ogólna cena śmieci w Myszkowie byłaby na
pewno niższa. Wiadomo, że odbiór śmieci niesegregowanych jest dwukrotnie wyższy niż
segregowanych, a my nic nie robimy w tym kierunku, żeby te śmieci były w większości
segregowane. Nic nie robimy, może jakieś rozmowy, ale konkretnie proszę wprowadzić dla
każdego odbiór, dla każdego swoje worki, każdy ma swój kod i wtedy ludzie by śmieci
segregowali, o połowę byłaby niższa opłata.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że pani radna przed chwilą
zaproponowała podwyżkę systemu.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że żadna podwyżka.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że jeżeli mielibyśmy
wprowadzić worki z systemem kodów kreskowych to będzie kolejna pozycja w kosztach
systemu, której aktualnie nie mamy. Nie wiem ile by to kosztowało, jaki byłby to skutek. Nie
mówię, że to byłoby złe rozwiązanie, tylko my nie jesteśmy i nie możemy tego wprowadzić
w trakcie obowiązującej umowy, która do końcu roku jest na takich, a nie innych warunkach.
Nowy przetarg jak będziemy rozpisywać będziemy mogli przystąpić do tego, żeby wymagać,
że ten kto wygra ma zorganizować również te kody kreskowe.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że czas leci panie
Burmistrzu, już za chwilę mamy marzec i w międzyczasie gdyby nawet przez ten okres do
końca grudnia ludzie wpłacili taką kwotę to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby od nowej
umowy od 1 stycznia cena śmieci w Myszkowie była niższa i na pewno wszyscy by się
ucieszyli.
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Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że nie ma na to szans, żeby
była niższa, chyba że zmniejszą się ceny na rynku, chyba że na raz ktoś nam przyjmie tonę
śmieci za 300,00 zł, a nie za 600,00 zł.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy w ciągu tego roku zmieniła się cena na
wysypiskach?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że macie Państwo
przedstawione na stronie internetowej komunikat do mieszkańców. Tam są zawarte
w tabelach informacje, jak się zmieniały opłaty za śmieci na trzech wysypiskach, na które
możemy wozić.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że są inne problemy, bo np. makulatura już od roku
czasu się nie skupuje, ceny spadły tak nisko.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że w tej chwili ceny surowców
wzrosły wyżej niż zmieszane.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że jest nadwyżka metali, Chiny teraz przewolniły.
Teraz ten koronowirus też spowolnił trochę produkcję. Fabryki zostają, zapotrzebowanie się
zmniejszy więc czeka nas kolejna obniżka surowców wtórnych, ceny, to jeszcze wyżej
pójdzie. Jest problem z makulaturą, bo w całej Polsce się go nie skupuje, Papiernie są
zapchane, plastiki też nie. Kiedyś jeszcze punkty mogły to segregować i jeszcze na tym
zarobić. Wracając do tematu bardzo ważnego, jeżeli spotkamy się ze wszystkimi zarządcami,
bo wiemy, że od 1 stycznia będziemy karać.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak wtrącił, że Państwo jako Rada nie karzecie,
chcecie iść do ludzi i powiecie, że będziecie karać?
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że firma będzie karała. Będzie nowa umowa, która
będzie bardziej przestrzegana.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że umowa będzie
przestrzegana. Karanie należy do firmy.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że przeczytał ustawę i faktycznie za to, że pod blokiem
są śmieci niesegregowane są obarczeni mieszkańcy solidarnie wszyscy. Chciałbym
uporządkować jedną rzecz, żeby każdy mieszkaniec w blokach wiedział, gdzie jest
przypisany. Żeby nie było tak, że dzisiaj idę sobie oddać śmieci z tej strony bloku, a jutro
pójdę oddam dwa bloki dalej, bo mi tam po drodze.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że takie sytuacje są.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy jest to przestrzegane?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że nie. Takie sytuacje są, że np.
na ul. 11-Listopada, jedna wiata śmietnikowa jest przy dawnym budynku z tyłu za gazownią,
a drugie jest przy osiedlu zabaw Sindbad. Są ludzie, którzy mieszkają w blokach tuż przy
11 - Listopada, którzy mają jednakową drogę tu i tu, w zależności od tego jak im po drodze,
jak idą w tamtym kierunku do sklepu to wyrzucają do tego kosza.
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Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że każdy powinien być
przypisany do jakiej wiaty.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak zapytał, jak Państwo chcecie przypisać?
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, do jakiej wiaty. Gdyby
miał tam swoje worki to wiadomo, że tam są moje worki i tam musi iść wyrzucić śmieci.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech dodał, że wszystkie wiaty powinny być zamykane.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że najpierw trzeba
stworzyć warunki ludziom, żeby mogli te śmieci segregować.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że jest pewien margines osób, która czuje się bezkarna,
bo dzisiaj odda śmieci tam i nikt tego nie zauważy, dopóki tego nie unormujemy będzie przez
cały czas. Problem polega na tym, żeby ludzie czuli odpowiedzialność zbiorową polegającą
na tym, ze od dzisiaj mam to wysypisko, mam kluczyk do bramy, spółdzielnia ma osiem
miesięcy do końca roku na dostosowanie się do nowych przepisów. Jeżeli tego nie zrobi
będzie przykładowo karana. Jeżeli będzie oficjalna informacja na stronie miasta Myszkowa
w tym miesiącu, ten blok został ukarany ceną wyższą to ludzie się nauczą.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że każdy powinien
płacić za siebie. To tez jest niesprawiedliwe, że cały blok ma być ukarany, a może połowa
bloku będzie segregowała, a połowa nie będzie segregowała, to nie ma sensu, to się nie
upilnuje. Po prostu każdy z nas w prywatnych domach odpowiada za siebie i to samo
powinno być w blokach. Każdy powinien mieć swoje woreczki, jedni będą segregować,
drudzy będą nie segregować. Ci co nie segregują płaca za nie segregowane, Ci co segregują
płacą za segregowane. Prosty temat tylko trzeba to ludziom umożliwić, najpierw im stworzyć
warunki, żeby mogli te śmieci segregować. Wiele osób jest oburzonych, która segreguje, czy
chce segregować, ale inni wrzucają niesegregowane, no i łącznie wszyscy płacą jednakowo.
Nie może być zbiorowej odpowiedzialności. Każdy ma płacić za siebie i wtedy każdy będzie
wiedział, chce segregować, czy nie chce segregować, czy chce płacić dwa razy mniej, czy
dwa razy więcej.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że próbuje, żeby wymóc na zarządcach dostosowanie
wiat śmietnikowych.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że od czasu do czasu
Urząd może skontrolować wiatę, jeden pracownik może być oddelegowany. Pani Burmistrzu
Pan mówi, że koszta, nie są jakieś wielkie koszta, w skali miesiąca pensja pracownika wynosi
3.000,00 zł. Jakie to są koszta wobec całości.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że są kontrole prywatnych domów,
gospodarstw. Zdaniem radnego mogłyby być kontrole przez Straż Miejską.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka poparła pomysł przewodniczącego
komisji p. Dominika Lecha, ale trzeba to zrobić. Trzeba ludziom umożliwić, bo ludzie
chcieliby. Wiele osób chce segregować tylko mówi, że nie ma warunków.
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Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że nie ma możliwości, nie ma
warunków, mówicie je, żeby je stworzyć.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy można zastosować pismo?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak zapytał, czy można dokończyć jedno
zdanie?
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, gdyby Straż Miejska zrobiła kilka kontroli w miesiącu,
wystosowała pismo do zarządcy koszy w spółdzielni z informacją, że kosze są
niesegregowane, segregowane, jest bałagan, tu jest upomnienie nr 1. Dwa, trzy upomnienia to
byłby początek do czegoś, czego oni mogą się spodziewać.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że Państwo chcecie wziąć na
swoje barki propozycję karania tych, którzy nie posegregują. Mówicie, że nie może być
odpowiedzialności zbiorowej, ale póki co nie ma warunków, żeby ją rozdzielić. Podam
przykład kilku wiat, wiata przy Liceum naprzeciwko, wiata przy 11 – Listopada, wiata
bloków na przeciwko Sucharskiego. Wszystkie te wiaty mają następującą informację, to co
można zamknąć, tam są odpady zmieszane, pozostałe pojemniki na posegregowane odpady
stoją luzem na zewnątrz, bo te wiaty nie mają takiej pojemności, żeby te wszystkie pojemniki
wymagane do bloków zmieścić. Państwo chcecie się spotkać z zarządcami i zaproponować
im, żeby wybudowali większe wiaty, tak, dobrze rozumiem? Słowo dostosowanie będzie
oznaczać, że trzeba zabudować trzy razy większe powierzchnie. Jak to zrobić, kiedy nie ma
np. miejsca w niektórych sytuacjach, tam gdzie jest to wiadomo, że fundujemy takiej
spółdzielni mieszkaniowej, czy zarządcy danej wspólnoty, żeby zabudował wiatę.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, może dwa miejsca?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że kwestia zamykania wiat
przez ludzi jak najbardziej, kwestia kodów kreskowych dopiero będzie możliwa przy
następnym zamówieniu. Można oczywiście, nie neguję tego co Państwo mówicie, tylko to co
mówicie jest niezwykle odważne, nie mówię, że niesłuszne. Państwo chcecie ukarać
mieszkańców bloków.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że nie w tym
znaczeniu.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że tak rozumie wypowiedź
pana radnego.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że nie w tym
znaczeniu, żeby ukarać. Należy stworzyć warunki ludziom, żeby mogli te śmieci segregować,
żeby każdy odpowiadał za siebie, oczywiście może większość wiat ma na pewno jeszcze
jakieś w koło śmietnika teren, że mogliby to rozbudować. Może się gdzieś zdarzyć, że będzie
problem z tym, że już nie ma terenu. Może być problem, ale generalnie nie sądzę, żeby tak
był okrojony tylko teren tak jak w tej chwili jest wiata. Myślę, że trochę terenu wokół każdej
wiaty jest, powinny być te wiaty rozbudowane, szersze, pozamykane, żeby w końcu zrobić
porządek z tymi śmieciami. Cena w Myszkowie byłaby niższa, a tak to nigdy nie będzie
niższa, bo mamy blokowiska. Nie wiem jak to proporcjonalnie wygląda liczba mieszkańców
w blokach.
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Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że około 60% ludzi mieszka
w blokach w Myszkowie.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że tu jest ten problem.
Gdyby te 60% ludzi segregowało, niech segreguje 90%, bo wszyscy nie będą chcieli, ale
umożliwić ludziom, większość będzie segregowana i to wpłynie automatycznie na cenę
śmieci ogólnie w mieście. Coś trzeba z tym fantem wreszcie zrobić, bo dopóki tego
posunięcia się nie wprowadzi to ludzie idą na łatwiznę i nie przejmują się.
Radny p. Tomasz Załęcki poprosił, żeby sprawdzić w wydziale, jakie są nowe przepisy jeśli
chodzi o te wiaty śmietnikowe. Chciałbym się z nimi zapoznać, jeżeli są nowe przepisy, a
wydaje mi się, że ostatnio było tak dużo nowych rozporządzeń i ustaw odnośnie odpadów, że
na pewno są jakieś nowe wymagania. Jeżeli radni się z tym zapoznają to wtedy będziemy
wiedzieć czego możemy wymagać od zarządców, może jest jakaś ustawa.
Burmistrz Miasta Myszkowa powiedział, że poprosi, żeby pani kierownik coś takiego
przygotowała.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że może jest jakaś ustawa, która weszła w życie,
o której my nie wiemy, że wiata śmietnikowa musi mieć to i to. Od przedsiębiorców wymaga
się tysiąca rzeczy, nikt się nie pyta, czy mogą, czy nie mogą. Jest ustawa o odpadach, jest
BDO, był wymóg do końca roku, żeby się zarejestrować, nikt się nie pytał, czy ktoś zdążył,
czy nie zdążył. W Urzędzie Wojewódzkim stali w nocy w kolejce, żeby się zarejestrować do
systemu. Dlaczego my nie mamy prawa wymagać od zarządców. Moja opinia jest taka, że to
nie jest wina mieszkańców, że są śmieci takie jakie są, jest to wina zarządców bloków
spółdzielni mieszkaniowych, które nie czują presji z naszej strony. To jest podstawa. Jeżeli
ktoś nie otrzyma bata ze swojej strony to nic tu nie zrobi. Mają swoje budżety, mają swoje
finanse, nic z tym nie robią, wiedzą. To, że my radni wiemy i mieszkańcy o tym wiedzą, że
problem leży po stronie bloków to prezesi tych spółek o tym wiedzą.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że Państwo pamiętacie, jak
wnioskowaliśmy, żeby te wiaty wziąć na siebie, podpisywaliśmy takie umowy, gdzie
spółdzielnia, czy zarząd wspólnoty deklarował, że odda nam teren, żeby powstało
nowoczesne gniazdo śmietnikowe tak jak Państwo teraz postulujecie. Poszliśmy półkę wyżej,
czyli że zamiast klucza jest karta, ona rozpoznaje gospodarstwo domowe, ktoś wchodzi, jest
kaperowany, tam dokonuje segregacji, nie w domu, żeby uprawdopodobnić i zmniejszyć to co
wtedy jeden z radnych powiedział, że ludzie zawsze znajdą jakiś pomysł żeby ominąć. Zgubię
klucz, nie domknę.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że jakieś sporadyczne
sytuacje.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że to nie o to chodzi, nie
domknąłeś płacisz jak za nieposegregowane, nie posegregujesz płacisz za nieposegregowane,
tutaj jakiś brutalizm powinien tego być. Gdybyśmy odjęli duży punkt selektywnej zbiórki
odpadów, który jest na Saniko to koszt tego systemu dla wiat, które miałyby obsłużyć
wszystkie blokowiska w naszym mieście to jest w granicach 1.800.000,00 zł, tego
nowoczesnego systemu.

14

Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy to jest koszt roczny?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że mówimy jednorazowo o
inwestycji. Gdybyśmy odjęli tą elektronikę, chociaż nie wiem, czy ją odejmujemy, bo
wchodzimy w kody kreskowe to powinna być elektronizacja tej segregacji. Pewnie to nie
będzie 1.800.000,00 zł, ale zobowiązując zarządców wspólnot i zarządców skupisk
blokowych przerzucamy takie koszty na nich, mniejsze niż 1.800.000,00 zł, nie wiem jakie.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że nie musi być to co
pan mówi 1.800.000,00 zł, może być to naprawdę o wiele niższej kwocie, zorganizować jakąś
podstawową segregację.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak zapytał, czy dobrze rozumiem,
przygotowujemy dla Państwa rodzaj przepisów dotyczących wiat, jakie są prawa i obowiązki,
żeby wiedzieć jak ewentualnie daje z tym postępować.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, prosimy bardzo.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że najnowsze ustawy, rozporządzenia, może jest jakiś
okres dostosowania, od tego trzeba zacząć. Radny zapytał odnośnie szkół, pozwoliłem sobie
wrzucić ankietę na forum, na Internecie. Zadałem pytanie, czy warto w szkołach segregować
odpady? Brało udział 300 osób. Chyba 290 osób powiedziało, że trzeba, osiem, że nie, a dwie,
że trzeba, ale nie teraz.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że mamy panie radny
na to odpowiedź jak społeczeństwo do tego podchodzi. W związku z tym chciałbym, żeby
w szkołach podstawowych nie czekać na to, aż przyjdzie jakaś konieczność wyższa tylko
żeby te kosze kupić i wyposażyć albo zobowiązać dyrektorów szkół, żeby te kosze miały.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że nie mamy pieniędzy,
ograniczamy remonty, zakupy w szkołach, żeby spełnić wymagania związane z pensjami
osób pracujących w oświacie. Odpisaliśmy panu radnemu, że to jest obowiązek dyrektora,
jeżeli dyrektor będzie chciał cos takiego zorganizować, dyrektorzy są świadomi, niepotrzebna
jest ankieta, żeby wiedzieć, że taka rzecz fajnie jakby w szkołach była, ale trzeba kroić siły na
zamiary. Jeżeli w budżecie nie mam na to pieniędzy, nie powiem dyrektorowi, żeby zrobił
kosze, bo on przyjdzie i powie, żeby dać na to pieniądze, błędne koło. Możemy robić kolejną
ankietę, ale co z tego. Co odkryliśmy, Amerykę odkryliśmy, żeby kosze były takie jak trzeba.
Zwracam uwagę na forme, ale liczne ankiety nie dają obrazu.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że tam młodzież w większości jest.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak zwrócił uwagę radnemu, że ktoś mu
zarzuci, że sam sobie Pan kliknął 290 razy. Elektroniczne ankiety nie dają obrazu głosu
społeczeństwa.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że wiemy wszyscy, że
ludzie chcą segregować.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że chcą segregować, trzeba ich
tylko sprowokować, myślę że ta dyskusja do tego zmierza.
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Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że trzeba ich do tego
sprowokować i stworzyć im do tego warunki. Pan tutaj mówi o oszczędnościach. Chciałam
zapytać, czy sprawdzana jest temperatura pomieszczeń w Urzędzie, jednostkach podległych
Urzędowi, w szkołach, przedszkolach, MDK, MOSiR, czy Pan ma taką wiedze jak to
wygląda. Mam takie spostrzeżenia i nieraz słyszę od ludzi, że jest za gorąco, że otwierane są
okna.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak zapytał gdzie i jak pani radna wie gdzie, to
żeby powiedziała.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że może w ostatnim
czasie nie, ale wcześniej słyszała wielokrotnie. Można by było się tym zainteresować, jaka
jest temperatura. Pan wie, że to są straszne pieniądze za ogrzewanie i nieraz się widzi, że to
ciepło jest wypuszczane przez okno. W tym wszystkich jednostkach razem sumując
podległych Urzędowi Miasta może to stworzyć pokaźną sumę, tu byłyby oszczędności.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że jeśli chodzi o obiekty
szkolne tam gdzie była termomodernizacja tam tego problemu nie ma. Pytam o to, bo to
każdy kto zarządza daną jednostką powinien o to dbać, żebyśmy faktycznie nie wypuszczali
ciepła w powietrze, bo pogłębiamy wtedy efekt cieplarniany, a wydajemy pieniądze.
Natomiast są jeszcze w naszej infrastrukturze obiekty, które maja stare węzły cieplne.
Wymiana tych węzłów kosztuje, no i znowu zabijają nas oszczędności, bo z drugiej strony nie
powinniśmy być tak oszczędni w tych inwestycjach, które w przyszłości powinny nam dać
(…). Podam prosty przykład MDK, w bieżących kosztach nie znaleźliśmy pieniędzy na
wymianę węzła min. dlatego, że liczyliśmy na to, ze jak dostaniemy dofinansowanie na
remont wnętrza MDK to będzie to jeszcze dodatkowy atut w naszym wniosku
o dofinansowanie.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy tam jest ciepło miejskie?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że nie jest miejskie, bo nie
mamy ciepłowni miejskiej, tylko to jest prywatna ciepłownia. Jest kwestia tego, że my po raz
kolejny nie dostaliśmy dofinansowania, teraz będziemy składać odwołanie, ale w kwestiach
merytorycznych jesteśmy ocenieni wyżej niż instytucje, które dostają pieniądze, a my
dostajemy niska ocenę strategiczną, natomiast co się kryje pod ocena strategiczną można
spróbować przeczytać w warunkach konkursu. Nie chcemy się zgodzić z taką oceną, bo
chcielibyśmy dokonać zmian w MDK, póki co nie wpisywaliśmy tego do budżetu, bo nasz
budżet nie jest z gumy. Liczyliśmy na to, że jak dostaniemy dofinansowanie wtedy to może
by się jakoś dało. Póki co będziemy się odwoływać, więc kwestia węzła cieplnego w MDK
znowu nam się przesuwa.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka zapytała, czy odnośnie węzła
cieplnego dalej by obsługiwał Calor?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że chodzi o to, żebyśmy
założyli nowoczesny system przyłączenia do ciepła, żeby poprawiając efektywność zamówić
(…).
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Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka wtrąciła, czy Calor by dalej
obsługiwał? Chodzi mi o to, bo pan mówi już o rozwiązaniach technicznych, ale pytam, czy
w dalszym ciągu ten Calor? Calor jest niesamowicie drogi.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że nie mamy innego
dostawcy.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że również przez jej
plac biegnie ciepłociąg i wszyscy ludzie z domów prywatnych dawno się podłączali, bo to jest
niesamowite. Ta nitka idzie również Jana Pawła, Kochanowskiego i wszyscy ludzie się
poodłączali, bo na dzień dzisiejszy chcąc ogrzać przeciętny prywatny dom to byłaby
miesięcznie kwota około 3.000,00 zł. Kogo na to stać? Jedna osoba, oczywiście jest RODO
nie będę wymieniać nazwiska, jedna osoba w domu prywatnym, którą na to stać, która ma
świetne dochody jest podłączona, wszyscy pozostali ludzie dawno się podłączali. To jest
bardzo drogie ciepło. Mówię ogólnie dla pana dobra, dla budżetu miasta, mówię o tym, że
troszeczkę można byłoby zwrócić uwagę, zrobić kontrolę, jaka jest temperatura w danym
budynku, jaka jest temperatura pomieszczeń, czy nie jest za gorąco, dlaczego okna są
pootwierane, to znaczy, że jest za gorąco. To jest po prostu dobra wola zarządzającego
budynkiem, żeby to przykręcić, żeby nie było 25, 26 stopni.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak zapytał, gdzie takie sytuacje mają miejsce?
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że wystarczająca
byłaby temperatura 20 stopni, zdrowiej, oszczędniej. Rzucam ten temat panie Burmistrzu,
żeby pan zwrócił uwagę.
Burmistrz Miasta Myszkowa powiedział, że będzie pytał wszystkich, gdzie jest za ciepło.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że chodzi jej o to, żeby
p. Burmistrz pytał, ale mamy Straż Miejską.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że Straż Miejska ciężko
pracuje, a Wy chcecie wysłać Straż do węzłów cieplnych?
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że pójść raz do jednego
budynku na 15 minut to jest jakiś problem?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że nie jest to obowiązek Straży
Miejskiej. Straż Miejska nie ma kompetencji mierzenia temperatury, dyrektor danej jednostki
za to odpowiada.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że niech się pan nie
upiera, wiem że dyrektor odpowiada, ale ktoś to musi stwierdzić jaka jest temperatura w tej
szkole, w tym przedszkolu, w Urzędzie Miasta.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że są takie drobne urządzenia, one kosztują 19,00 zł,
wystarczy coś takiego podłączyć do prądu, ono się łączy do Internetu, automatycznie podaje
nam temperaturę. Na upartego można faktycznie w kilku pomieszczeniach urzędowych takie
czujniki zamontować i w komputerze mamy wgląd. Tutaj pani powiedziała o tym, że cała
ulica odłączyła się od ogrzewania cieplnego. Czy teraz wiadomo, ile ludzi jest podłączonych?
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Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka odpowiedziała, że jedna osoba. Dom
prywatny, ciepłociąg który idzie z końca Jana Pawła II, skręca w Kochanowskiego, później
ciepłociąg idzie jak jest łącznik, Polna i na ul. Spółdzielczą do bloków.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że w papierni u Schumachera wszystkie urządzenia
parowe są już uruchomione. Mają gdzieś możliwość ogrzewania domów, czy jeszcze? Czy
jest możliwość, że oni miasto podłączą gdzieś, czy są jakieś rozmowy?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że prowadzimy rozmowy.
Docelowo jest taka możliwość, że ciepło z Papierni mogłoby być dostarczane do tych, którzy
są podłączeni pod system przesyłu ciepła rurociągami. Jest to kwestia pewnie jakiegoś
dogadania, natomiast jeszcze inwestycje. Schumacher w tej chwili chce przejść, bo jest
problem z podłączeniem średnioprężnego gazu do Schumachera, ale takie wnioski zostały
złozone, coś się na pewno już dzieje. Jedną z opcji Schumachera jest przejście na gaz, żeby
nie ogrzewać węglem. Schumacher idzie też w duchu z ekologią i twierdzi, że to ciepło
mogłoby być tańsze niż aktualnie na rynku. Kwestia jak je przesłać, czy musi być później
jakaś rozmowa z Calorem, który jest dysponentem sieci przesyłowej, jest monopolistą.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy on jest właścicielem sieci?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że w większości. My mamy
tylko kawałek, nitkę przy ciepłowni i to jeszcze taką starą.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka zapytała, jaka jest najniższa
temperatura minimalna, która obowiązuje w pomieszczeniach urzędowych?
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że chyba 19 stopni.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że niech będzie 20
stopni.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że przepisy BHP o tym mówią.
Temperatura za niska i za wysoka podlega regulacjom, tam trzeba podać wodę, skrócić czas
pracy, jak jest za chłodno to tak samo. Jeżeli państwo wiecie o takiej sytuacji to dyrektor
obiektu, którym zarządza powinien na takie sytuacje reagować i regulować, żeby nie było
takiej sytuacji, że otwieramy okna i wypuszczamy ciepło.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że nieraz wystarczy
przejść koło budynku i zobaczyć, że są okna otwarte, to znaczy, że jest chyba za gorąco.
Radny p. Tomasz Załęcki poruszył temat nowej inwestycji. Czy rozmowy trwają, czy na razie
jest przerwa, czekamy na ich decyzje. Słyszałem, że już rury są gorące w Myszkowie, ogólnie
oni już grzeją. A to, że p[odłączą gaz za jakiś czas to tylko zmniejszy koszty, to tylko na
korzyść.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że firma jest na etapie
inwestowania.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka zapytała, czy radni zakończyli temat
śmieci? Z uwagi na brak pytań w tym temacie radna powiedziała, że ludzie jej zadają pytania
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w jednym temacie i ona ten temat drąży. Radna poruszyła temat projektu w dzielnicy Podlas.
Czy od czasu sesji czy coś drgnęło w tej sprawie? Czy będzie zlecony ten projekt panie
Burmistrzu?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że będzie zlecony
w pierwszym kwartale, tak jak powiedziałem na sesji.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że to już usłyszała na
sesji. Rozumiem, że w marcu będzie zlecone?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że tak.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że ma taką propozycję,
zaraz mamy marzec, kończy się zima, będzie na tapecie w marcu spraw dróg gruntowych i w
ogóle dróg w mieście i dziur itd., ubytków w drogach.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka złożyła wniosek formalny, żeby
następną komisję w końcu marca zrobić komisję wyjazdową.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że mogłoby jechać więcej radnych, nie
tylko nasza czwórka.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że komisja jest jak
najbardziej merytoryczna, samochód nie musi być ogromny, żeby cała Rada jechała,
oczywiście zaprosimy pana Burmistrza, przedstawiciela Burmistrza.
Burmistrz Miasta Myszkowa powiedział, że jeździ po drogach. Państwo zrobicie co będziecie
uważać. Kogoś do tego wyjazdu Państwu przydzielę, żeby mógł odpowiadać na pytania.
Państwo w zeszłym roku nie wskazywaliście wszystkich dróg, tylko drogi z niektórych
dzielnic. W 80, może w 90% Państwa wnioski w stosunku do tego co robiliśmy były
pokrewne. Państwo jako Rada możecie się przejechać i sobie pooglądać. Ja drogi oglądam
i proszę uszanować mój harmonogram pracy, ja naprawdę efektywniej przejadę te drogi sam,
a nie będę się pochylał nad każdą dziurą w jednej ulicy, a drugiej nie będę widział.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek – Kawka poprosiła, żeby pan Burmistrz
zaproponował jakąś osobę, żeby z nami pojechała. Mamy cztery okręgi wyborcze i tak się
składa, że z każdego okręgu wyborczego jest człowiek. Każda dzielnica, każdy okręg
wyborczy ma tutaj przedstawiciela w naszej komisji i to jest bardzo dobra sytuacja.
Wiceprzewodnicząca komisji poddała pod głosowanie swój wniosek.
Głosowano wniosek w sprawie:
Wniosek radnej p. Haliny Skorek -Kawki.
Wyniki głosowania
ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (2)
Halina Skorek - Kawka, Tomasz Załęcki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
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Dominik Lech
BRAK GŁOSU (1)
Jacek Trynda

Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że zimy w tym roku nie było, śniegu też. Czy duże są
oszczędności, jeśli chodzi o odśnieżanie śniegu?
Burmistrz Miasta Myszkowa powiedziała, że nie można tego rozpatrywać w charakterze
oszczędności, dlatego że nie robimy akcji Zima. My w tej chwili zlecamy obsługę dróg
całoroczną i min. np. w tym roku znacznie wcześniej wyjechała zamiatarka i już sprzątała
ulice. Firma ma utrzymać drogę, więc nie patrzymy z punktu widzenia oszczędności tylko
płacimy kwotę wygrana w przetargu na utrzymanie dróg całoroczne.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy nie ryczałtowo?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że gmina płaci ryczałtowo za
utrzymanie dróg w ogóle. Jak nie ma zimy to powinniśmy prace wiosenne i więcej skoro jest
mniej zimowych.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że jeżeli sypnęło by śniegiem to te koszty byłyby dużo
większe, bo musiałoby wyjechać ileś śmieciarek i musiałoby to odśnieżać.
Burmistrz Miasta Myszkowa powiedział, że nie ma takiej informacji, nie pytałem się jako
właściciel spółki, czy spółka na samej ziemie zaoszczędziła, jako Burmistrz, który zlecił
wykonanie, wymagamy sprzątania, utrzymywania dróg. Nie mam w pamięci wszystkich
umów i wszystkich kwot.
Radny p. Tomasz Załęcki poprosił o otrzymanie tej umowy.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że na pewno tą umowę można
znaleźć na wykazie. Proszę uszanować naszą pracę, po to są te wykazy robione, żeby po nich
szperać.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy ta umowa była podpisywana na jesień ubiegłego roku
i jest podpisywana co rok?
Burmistrz Miasta Myszkowa p Włodzimierz Żak odpowiedział, że jest przetarg, wybieramy.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy to jest Saniko?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że w tym roku to jest Saniko.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech poruszył temat prac troczących się przy ul.
Batalionów Chłopskich. Trochę tam popadało, jeszcze tam droga jest nieskończona. Już było
widać rozlewiska na tej drodze, ta woda nie spływała. Czy ktoś kontrolował w najbliższym
czasie?
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Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że trudno mu powiedzieć, bo
inwestycja jest jeszcze nieskończona. Po drugie odkrywamy kolejne nielegalne zrzuty wód
z posesji na drogę.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że to była deszczówka.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że mówi o zrzucaniu wód,
deszczówki również bez naszej zgody na drogę nie wolno zrzucać. Są postępowania również,
że ktoś dokonuje drenażu swojej działki i potem to jest na naszych drogach.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że pytał się nawet kierownika, tam nic
nie było, tylko robiły się duże kałuże, żeby to przypilnować jakoś.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że inwestycja jest
nieskończona, więc trudno mówić kałużach. Wiem tylko tyle, że wobec mieszkańca, czy
mieszkańców jest prowadzone, że nielegalnie odprowadzali wodę na naszą drogę.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, a czy ta droga, która idzie wzdłuż ul. Pułaskiego jest już
skończona, czy jeszcze nie? To jest ten asfalt położony w polach.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że to jest właśnie
ul. Batalionów Chłopskich.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy już jest skończona?
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że jeszcze nie.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy tam będzie jakieś pobocze?
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że możliwe, ale nie słyszał.
Wiceprzewodnicząca komisji p. Halina Skorek –Kawka zapytała, czy radni mają jeszcze
jakieś pytania? Z uwagi na brak pytań wiceprzewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie
komisji.

Wiceprzewodnicząca komisji

Halina Skorek - Kawka

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