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

Protokół nr 18/21
18 Posiedzenie odbyło się w dniu 22 września 2021r.
Obrady rozpoczęto 22 września 2021 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:34 tego samego
dnia. Komisja odbyła się w trybie zdalnym.
W posiedzeniu udział wzięli:
1.Członkowie komisji w liczbie 4 osób – wg załączonej listy obecności.
2. Pani Iwona Franelak– Zastępca Burmistrza Miasta Myszkowa.
3. Pan Ryszard Woszczyk – prezes spółki ZWiK w Myszkowie.
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 protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 17.08.2021r.
3. Informacja na temat selektywnej zbiórki odpadów oraz związanych z tym ponoszonych
kosztów.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził przewodniczący komisji p. Dominik Lech. Powitał
Państwa radnych, Panią Burmistrz oraz prezesa spółki ZWiK w Myszkowie. Przewodniczący
komisji wyczytywał kolejno radnych i poprosił o potwierdzenie wyczytanej osoby o werbalne
potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Stwierdził prawomocność
obrad. Przedstawił porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia komisji wszyscy radni
otrzymali. Przewodniczący komisji zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do porządku?
Z uwagi na brak uwag poprosił o zaopiniowanie porządku obrad.
Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne:
ZA (4)
Dominik Lech, Halina Skorek - Kawka, Jacek Trynda, Tomasz Załęcki
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 17.08.2021r.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że radni otrzymali protokół mailem oraz
mogli się z nim zapoznać w Biurze Rady Miasta. Zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu
z dnia 17.08.2021r.? Z uwagi na brak uwag przewodniczący komisji zaproponował głosowanie
nad przyjęciem protokołu.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 17.08.2021r.
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.
Informacja na temat selektywnej zbiórki odpadów oraz związanych z tym ponoszonych
kosztów.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy są jakieś uwag co do tego punktu?
W dyskusji wzięli udział:
Radny p. Jacek Trynda powiedział, że sprawa o której chce powiedzieć dotyczy zbierania
odpadów, ponieważ w zeszłym tygodniu w czwartek były zbierane gabaryty przy ul. Wolności
i niestety znaczna część tych gabarytów nie została zebrana przy wielu domach i te gabaryty
przez cały weekend w niektórych przypadkach stały na chodniku. Radny powiedział, że
rozmawiał już w odpowiedniej komórce i zapewniano mnie, że dzisiaj te gabaryty zostaną
zebrane, ale chciałabym, żeby taka sytuacja się nie powtarzała, bo jeśli ktoś wyrzuca duże
odpady o dużych gabarytach to później one zalegają przez jakiś czas przy domostwie, jeśli nie
są zebrane. Druga rzecz to jest kwestia opróżniania koszy na odchody zwierzęce. Mieszkańcy
ul. Skłodowskiej zwrócili mi uwagę, że te odpady nie są zbierane albo są zbierane zbyt rzadko
i one się z tych pojemników wylewają. Proszę, żeby została zwrócona uwaga na ten problem.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że jeśli chodzi o gabaryty to sprawdzi. Jeżeli była deklaracja,
że dzisiaj zostanie to uprzątnięte to tak się stanie. Firmie zwrócimy uwagę, że nie mogą nie
dotrzymywać terminów, także tutaj bezwzględnie, natomiast jeśli chodzi o Asiki to jest inna
firma Reko. Jeżeli pan nam zgłasza taka uwagę to również sprawdzimy jak wygląda
opróżnianie tych pojemników i oczywiście dyscyplinujemy firmę, która ma podpisana z nami
umowę na opróżnianie Asików.
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Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy są jakieś pytania w tym temacie?
Z uwagi na brak pytań zaproponował przejście do kolejnego tematu.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myszków.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że mamy tu opinię z Wód Polskich. Czy
pani Burmistrz mogłaby w kilku słowach przedstawić, bo tutaj mam problem z otworzeniem
tego pliku?
Pani Burmistrz powiedziała, że na ubiegłej sesji był wprowadzany projekt w tej samej sprawie.
Wtedy do Wód Polskich został skierowana Państwa uchwała, której załącznikiem był ten
regulamin. Wody Polskie zgłosiły uwagi do tej propozycji, która składały u nas wodociągi.
W tej chwili zostały dokonane zmiany w tej uchwale i po raz kolejny przedstawiamy Państwu
do podjęcia tej uchwały. Więcej na ten temat mógłby powiedzieć pan prezes Woszczyk, ale
wydaje mi się, że jeżeli Państwo zapoznacie się z materiałem wyjściowym i w tej chwili tymi
poprawkami oraz komunikatem z Wód Polskich to wszystko będzie jawne. To jest uchwała
w tej samej sprawie, która podejmowaliście Państwo ostatnio, czyli zatwierdzenia zmian
w regulaminie.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy są jakieś pytania w sprawie projektu tej
uchwały. Z uwagi na brak pytań poproszę o przejście do omawiania kolejnego punktu porządku
posiedzenia.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myszków.
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.
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że tutaj w naszych punktach koncepcja
Kanalizacji we Mrzygłodzie. Czy są jakieś pytania w tym temacie?
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W dyskusji wzięli udział:
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że prosił w ubiegłym miesiącu o spotkanie na temat
kanalizacji w dzielnicy Mrzygłód było na Komisji Finansów, więc dzisiaj się na ten temat nie
będę wypowiadał. Jutro jest Komisja Finansów i tam będę zadawał pytania.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że rozumie, że Pan prezes jutro będzie
na Komisji Finansów.
Pan Ryszard Woszczyk odpowiedział, że będzie.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że została opracowana właśnie ta
koncepcja kanalizacji dzielnicy Mrzygłód, czy jest możliwość, bo zadawałem to pytanie
wcześniej, opracowanie takiej podobnej koncepcji dla dzielnicy Będusz. Kiedyś nawet Pan
radny Eugeniusz Bugaj taki wniosek składał co do skanalizowania dzielnicy Będusz. Czy jest
możliwe opracowanie takiej koncepcji przez Waszą komórkę?
Pan Ryszard Woszczyk odpowiedział, że nie ma problemu, żeby podobny dokument zrobić na
dzielnicy Będusz. Mam pytanie do Pana przewodniczącego, czy ta tematyka szeroka będzie
omawiana na jutrzejszej komisji, gdzie jest więcej radnych, czy życzycie sobie Państwo, żeby
to omówić dzisiaj?
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że jeżeli chodzi o dzielnice Mrzygłód
przypuszczam, że byłoby to omawiane jutro.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że tutaj jest szeroki temat, moja wypowiedź będzie na
pewno dość obszerna. Natomiast nie widzę, żeby podobne opracowanie zrobić dla Będusza.
Tak czy inaczej korzystamy z materiałów archiwalnych i ta dzielnica też tam się znajduje.
Natomiast całą problematykę, skąd takie opracowanie, dlaczego ono jest takie skromne, a nie
takie grube, obszerne. Jeżeli Pan przewodniczący pozwoli to omówię to na spotkaniu
dzisiejszym, bo będzie więcej radnych, to Państwa decyzja, czy jutro, jestem przygotowany.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że nawet można jutro, pójdzie jeden
temat po całości. Mam pytanie, czy coś się zmieniło w sprawie decyzji Zarządu Dróg, jeśli
chodzi o przepompownię na Leśniakach, na Smudzówce.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że dla niego przez dłuższy okres czasu to zadanie było
zadaniem priorytetowym, natomiast odczytam zresztą jest to informacja Panu
przewodniczącemu znana. Pan prezes odczytał informację projektanta, bo to jest bardzo istotne,
na jakim to jest etapie: „dla dzielnicy Smudzówka informujemy, że działka ta nie nadaje się na
planowaną inwestycję, gdyż zjazd publiczny na drogę wojewódzką nie uzyskał pozytywnej
decyzji, co jest uwarunkowane brakiem pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy z gminy
Siewierz. Urząd gminy Siewierz odmówił pozytywnej decyzji w związku z błędami ewidencji
gruntów Starostwa w Będzinie. Działka podczas wniosku o warunki została ponownie scalona
i wszystkie dokumenty zostały unieważnione. Jednocześnie informujemy, że będziemy
wnioskować o rozwiązanie powyższej umowy z zamawiającym z powodu braku możliwości
realizacji inwestycji”. Krótko mówiąc zawarłem umowę z projektantem, który poczynił pewne
starania i doszedł do wniosku, że z tej działki niestety zjazd na drogę wojewódzką jest
niemożliwy i projektant sam zaproponował, żeby ta umowę z nim rozwiązać, oczywiście jak
się rozliczę jakie zadania zostały wykonane. To nie jest tutaj wina projektanta, natomiast
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działka, która wydawało się, że spełni wszystkie oczekiwania tak jak tutaj Pan przewodniczący
widzi nie spełniła. Jestem w kontakcie z dyrektorem wodociągów w Siewierzu i on szuka innej
lokalizacji, innej działki, gdzie można byłoby takie urządzenie hydroforowe zamontować.
O tym można zapomnieć, natomiast cały czas jest temat aktualny, szukamy innych rozwiązań,
a być może rozwiązanie na samej Smudzówce, tam gdzie jest urządzenie pomiarowe, gdzie jest
wodomierz. Może Ci ludzie przekonaliby się, żeby odstąpić część działki, oczywiście a
odpłatnością i tam tą lokalizacje przeprowadzić. Tutaj liczę na pomoc i na zaangażowanie Pana
przewodniczącego. Tamta sprawa o której mówimy jest nieaktualne, natomiast szukamy innych
rozwiązań, które doprowadzą do jakiegoś polepszenia tej sytuacji. Póki co na dzień dzisiejszy
nie mamy uwag ze strony Smudzówki, nie mamy uwag dotyczących zasilania, ale musimy się
liczyć z tym, że w przypadku leśnych suszy w przyszłym roku temat może być ponownie
poruszany. Jest to dla nas sprawa bardzo istotna, szukamy innej lokalizacji, takie są realia.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że rozumie, że Panu prezesowi chodzi
o działkę tą pierwszą od strony Myszkowa, jak się wjeżdża po prawej stronie tych Państwa?
Pan Ryszard Woszczyk odpowiedział, że tam gdzie jest urządzenie pomiarowe, czyli takie
starania zresztą korespondencję Panu przewodniczącemu mogę udostępnić.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że już widział.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że warto z ludźmi porozmawiać, żeby kawałek tej działki,
ustanowili jakąś służebność, czy jakąś odpłatność i tam można takie urządzenie lokalizować
i robić projekty, wszystkie te sprawy techniczne.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że postara się z Nimi porozmawiać
jeszcze raz.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że bardzo prosi, tu jest sprawa formalna. To rozwiązanie,
które tutaj forsowaliśmy, nie dziwię się tutaj też, to znaczy są skomplikowane sprawy
własnościowe, natomiast ta działka nadawała się idealnie pod względem takim technicznym,
natomiast też jest taki łuk, zakręt. To, że tam mogły być zjazdy na tą drogę wojewódzką raz,
dwa razy w roku nie zmienia faktu, że projektant, który ma naprawdę bardzo duże
doświadczenie w tych tematach doszedł do wniosku, że te dokumenty, które tam są
uniemożliwiają realizację. My tam żadnych poczynań nie robiliśmy w zakresie kupna, także
tutaj żadnych kosztów kupna nie poniosłem, szukamy innej lokalizacji.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że rozumie, to szukamy dalej. Czy są
jeszcze pytania do Pana prezesa? Z uwagi na brak pytań przewodniczący podziękował Panu
prezesowi za udział w komisji. W sprawach różnych komisja ma apel OSKP w sprawie
centralnej ewidencji emisyjności budynków, państwo dostali to pismo, to jest tylko taka
informacja dla Państwa radnych. Czy są jeszcze jakieś pytania w sprawach różnych?
Radna p. Halina Skorek – Kawka poprosiła panią Burmistrz o zainstalowanie dwóch luster.
Jedno lustro to jest przy wyjeździe z wewnętrznej bocznej ul. Kochanowskiego, głównej
Kochanowskiego, jest tam bardzo ograniczona widoczność. Proszę o zainstalowanie lustra przy
wyjeździe z wewnętrznej ul. Kochanowskiego do głównej Kochanowskiego, to jest na wprost
numeru 37, jest naprawdę ograniczona widoczność z jednej i drugiej strony, są drzewa, bardzo
trudno jest mieszkańcom wyjechać z tej bocznej ul. Kochanowskiego. Drugie lustro proszę przy
wyjeździe z ul. Górnej na ul. Polną. Tam jest identyczna sytuacja. Naprawdę jest bardzo trudno
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wyjechać, nie ma widoczności, są budynki, gęsty płot. Mieszkańcy wielokrotnie się do mnie
zwracali, żeby w tych dwóch miejscach umieścić lustra. Mam drugą prośbę, gdyby można było
postawić znak ograniczający prędkość przy ul. Kochanowskiego, ponieważ niesamowicie
zasuwają tą ulicą, ograniczniki są bez sensu, bo już wielokrotnie były stosowane na różnych
drogach, niestety były zdejmowane. Znak ograniczenie prędkości tam od Kościoła, powiedzmy
40 km/h albo 30 km/h jakby się dało jednak, jakby taki znak był toby się kierowcy zastanowili,
nie pędzili tak strasznie.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że jeżeli chodzi o te dwa lustra to poinformuje pracownika,
który się tym zajmuje. Sprawdzimy jak wygląda sprawa tych wyjazdów i tu nie mówię nie.
Natomiast jeśli chodzi o ograniczenie prędkości na ulicy to już sprawa jest troszeczkę inna,
dlatego że to jest zmiana organizacji ruchu i tutaj nie mogę Pani obiecać, że my takie
ograniczenie wprowadzimy, zwłaszcza że sam znak nie załatwia sprawy. Naprawdę to jest
świadomość kierowców, w tej chwili na terenie całego miasta z nielicznymi wyjątkami, gdzie
są jeszcze większe ograniczenia obowiązuje prędkość 50 km/h i gdyby tego przestrzegali
kierowcy pewnie problemu żadnego by nie było. Natomiast sam znak tematu nie załatwi. Tu
konieczna byłaby zmiana organizacji ruchu i to jest proces długotrwały. Oczywiście
zanotowałam Pani prośbę, zobaczymy co z tym będziemy w stanie zrobić, ale w tej chwili tego
akurat obiecać nie mogę.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy byłaby możliwość zamontowania znaku
z uliczkami, jest to ul. Wyzwolenia naprzeciwko ul. Fryderyka Chopina, jak się jedzie w stronę
obwodnicy. Tam powstało już kilka domków, to jest taka boczna uliczka od ul. Wyzwolenia.
Nie pamiętam jakie to są numery, ale to jest naprzeciwko ul. Fryderyka Chopina przy
ul. Wyzwolenia jest takie skrzyżowanie, czy byłaby taka możliwość zamontowania takich
tabliczek informacyjnych, że to jest ul. Wyzwolenia z numerami tymi i tymi, jeśli to nie jest
problem.
Pani Burmistrz powiedziała, że to nie jest problem, staramy się uzupełniać te tabliczki. Zgłoszę
do wydziału, jeżeli w tym roku jest możliwość jeszcze domówienia tych znaków to tak zrobimy,
a jeżeli nie to zaraz przy kolejnym zamówieniu będziemy uwzględniać.
Radna p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że ma ogromną prośbę odnośnie ul. Pawiej. Tam
były remontowane tory i przy samiutkich torach Państwo wyrównali króciutkie parę metrów,
cztery, pięć metrów, natomiast tą drogę, niestety zjeżdżali tam na pobocze za torami i rozwalili
dokładnie tą Pawią i tam jest tragicznie. Kolej tego nie poprawiła, ale droga ludzie muszą
jeździć, tam jest strasznie na tej Pawiej za torami. Ja już wielokrotnie to zgłaszałam, wiem, że
jeszcze remonty dróg gruntowych będą, jeszcze II etap.
Pani Burmistrz wtrąciła, że tak.
Radna p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że bardzo prosi, żeby ktoś tam z pracowników
Urzędu pojechał, naprawdę jest tam dziura na dziurze, nie da się tam przejechać.
Pani Burmistrz powiedziała, że nie w ubiegłym tygodniu tylko jeszcze tydzień wcześniej
zostało skierowane do PKP pismo w sprawie ul. Pawiej, natomiast w ubiegłym tygodniu było
przygotowane pismo odnośnie tej strony torów, czyli ul. Nowowiejskiej. My prosimy PKP o to,
żeby uporządkowali teren, bo to jest teren ich. Także oni muszą się wywiązać ze złożonych
nam obietnic, bo prowadzona inwestycja na torowiskach spowodowała rzeczywiście
degradację tych dróg. Zobaczymy jaka będzie reakcja, natomiast nie mogę obiecać, że nie na
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swoim gruncie przeprowadzimy jakiekolwiek naprawy. Tutaj nic się nie zmieniło w podejściu
gminy od lat. Pismo wyszło w sprawie ul. Pawiej, w sprawie drugiej strony również reagujemy
i czekamy na informację z PKP. Będziemy Państwa o tym informować, a dodatkowo jeszcze
zadzwonimy, żeby poprosić o przyspieszenie ewentualnie rozważania tych próśb, które
w pismach skierowaliśmy.
Radna p. Halina Skorek Kawka powiedziała, że niemniej jest taka sytuacja, że nie wiadomo ile
oni wyremontują, czy dwa, czy trzy metry dalej, ale ten odcinek za torami ul. Pawiej na wprost
jest tragiczny. Tam jest nie tak dużo metrów. Pani Burmistrz proszę, bo tam jest naprawdę
straszny stan, jeżeli będą remontowane te gruntówki teraz w II etapie bardzo proszę o tą Pawią,
przynajmniej na jakimś krótkim odcinku, gdzie jest najgorzej, tutaj za torami.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania?
Z uwagi na brak pytań i wyczerpanie porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie
komisji.

Przewodniczący komisji
Dominik Lech

Przygotował(a): Magdalena Niewiadomska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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