PROTOKÓŁ Nr 1/11
z posiedzenia połączonych komisji Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 4 lipca 2011r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 17 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta.
4. Pan Ryszard Woszczyk – prezes ZWiK.
5. Pani Beata Galas – pracownik ZWiK.
6. Pan Artur Klimek – komendant Powiatowy Policji.
Nieobecni radni:
1.Pani Marzena Kozak – usprawiedliwiona.
2.Pan Ryszard Burski – usprawiedliwiony.
3.Pan Andrzej Ciesielski – usprawiedliwiony.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zapoznanie z obiektem oczyszczalni.
3. Informacja na temat bieżącej konserwacji kanalizacji sanitarnej.
4. Sprawy różne.
Przyjęty porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawy różne
3. Informacja na temat bieżącej konserwacji kanalizacji sanitarnej.
4. Zapoznanie z obiektem oczyszczalni.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził radny Eligiusz Uchnast. Powitał zebranych na
posiedzeniu. Stwierdził prawomocność obrad. Ze względu na obecność komendanta policji
poprosił o zmianę porządku posiedzenia i rozpoczęcie od spraw różnych, zapoznanie się
z obiektem oczyszczalni ujął w ostatnim punkcie posiedzenia. Poprosił o przegłosowanie tak
zaproponowanego porządku posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z zaproponowanymi zmianami.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Przy 15 głosach za, porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
Do punktu 2.
Sprawy różne
Burmistrz poinformował radnych, że zaprosił na posiedzenie komisji komendanta policji
celem prezentacji wniosku, który wpłynął do niego wprawdzie w marcu, jednak dopiero teraz
KGP oczekuje od komendanta informacji czy weźmie udział w akcji „sponsoring” i skorzysta
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z 50% dofinansowania. Ponieważ nie dajemy na swoje zadanie, chciał ten temat
przedyskutować z radą. Należy podjąć w tej sprawie decyzję jak najszybciej.
Pan Artur Klimek wyjaśnił, że trwa akcja sponsoring przy udziale Komendy Głównej Policji
i samorządu terytorialnego. Przedmiotem akcji jest zakup oznakowanego samochodu dla
jednostki policji, obydwie strony partycypują w połowie. Akcja została już zamknięta. Zgłosił
chęć zakupu samochodów dla Poraja, Koziegłów i Myszkowa, jeśli myszkowscy radni nie
wyrażą zgody, zakupi tylko dwa. Czeka na decyzję radnych, jeśli wyrażą zgodę zakupi
oznakowany samochód dla ogniwa patrolowo – prewencyjnego. Taki samochód jest bardzo
potrzebny, w tej chwili ogniwo dysponuje trzema w tym jeden 8-letni (ponad 50tys.km na
liczniku) do końca roku będzie spisany. Samochody w tym wydziale są wykorzystywane
całodobowo. Jest co najmniej 10 interwencji dziennie, rocznie ponad 2 700, priorytet mają te
gdzie zagrożone jest życie i zdrowie. Pan komendant zwrócił się z gorącą prośbą i apelem
o wsparcie.
Radny Wacław Gabryś stwierdził że radnym znane są problemy służby zdrowia, wojska,
policji. Rozumie komendanta, gdyż sam wykonując tą służbę często korzystał z takich okazji
i prosił o wsparcie. Według niego rada powinna udzielić finansowej pomocy i wesprzeć
komendę kwotą 35 000,00zł.
Radna Mirosława Picheta i Iwona Skotniczna podzieliły stanowisko przedmówcy.
Radny Dariusz Muszczak spytał o źródło finansowania. Wyraził opinię, że nie powinniśmy
się dziwić jeśli po raz kolejny zapukają stowarzyszenia. Tu dajemy, a tam znowu nic.
Pani Teresa Bielak oświadczyła, że już w marcu wpłynął wniosek i już wówczas myślała
z panem Burmistrzem o tym, by zabezpieczyć taką kwotę czy z ponadplanowych dochodów
czy wolnych środków, które są jeszcze na koncie. Wspólnie z Burmistrzem przewidywała
jakie jeszcze wydatki mogą być za zgodą Rady. To jest wydatek majątkowy. Sam zakup jest
wydatkiem inwestycyjnym, a kwestia utrzymania bezpieczeństwa również podlega pod
gminę.
Burmistrz zauważył, że przekazywane są środki z wydatków majątkowych, a nie bieżących.
Stowarzyszenia to wydatek bieżący, a gmina idzie w kierunku ograniczania w/w wydatków.
Radny Zalega zapytał czy komendant starał się o wsparcie z powiatu?
Pan Artur Klimek oznajmił, ze w kwestii samochodu nie. Starostwo ostatnio udzieliło
wsparcia w czasie remontu kotłowni w wysokości 8 tys.zł. Starostwo przeznacza środki na
podstawowe sprawy bytowe.
Radny Eugeniusz Bugaj przypomniał, że to nie będzie pierwsza pomoc gminy dla policji,
jego zdaniem gmina powinna i tym razem wspomóc policję.
Komisja sformułowała wniosek:
Radni na połączonym posiedzeniu stałych komisji Rady Miasta opiniują pozytywnie
przekazanie środków w kwocie 35 000,00zł na zakup samochodu dla KPP w Myszkowie
w ramach akcji „sponsoring”.
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Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych, przy 16 głosach za wniosek
został przyjęty – jednogłośnie.
Radna Mirosława Picheta zgłosiła problem wjazdu na posesję p. Kuwaka przy ul. Jedwabnej.
Do punktu 3.
Informacja na temat bieżącej konserwacji kanalizacji sanitarnej.
Pan Prezes Ryszard Woszczyk omówił informacje załączoną do protokołu. Odbyła się
multimedialna prezentacja modernizacji kanałów sanitarnych techniką bezwykopową.
W odczuciu radnego Dariusza Muszczaka prezes Ryszard Woszczyk w swoich działaniach
kładzie mały nacisk na ochronę środowiska. Brak szczelności kanałów, dziury, które
powodują przeciekanie i w konsekwencji zanieczyszczanie wód gruntowych to duże
zagrożenie. Zapytał jaką wytrzymałość mają materiały używane przy konserwacji kanałów.
Gwarancja to dla niego zbyt krótki okres, wyraził swoje zaniepokojenie czy najtańsza oferta
będzie najbardziej skuteczna. Był zainteresowany jak przebiega kontrola przeprowadzana
przed upływem terminu gwarancji. Jakie parametry materiału użytego do konserwacji są
mierzone. Jego zdaniem pomiar grubości materiału byłby wskaźnikiem czy wytrzyma on
kolejne lata.
Prezes Ryszard Woszczyk stwierdził, że majątek ZWiK jest jaki jest, a zadaniem spółki jest
modernizowanie tego majątku. I to robi. W latach 70-tych i wcześniej kiedy była budowana
kanalizacja sanitarna materiały, których wówczas używano były średniej jakości. Stosowany
beton teraz koroduje, pojawiają się nieszczelności nie tylko w samym materiale, ale przede
wszystkim na łączeniach. Procesy stopniowego niszczenia materiałów są nieuchronne. Jeśli
pojawiają się nieszczelności to w miarę posiadanych środków spółka robi to co do niej należy.
Firma AKWA z Zabrza, która wygrała przetarg daje 3 lata gwarancji na wykonane instalacje,
natomiast zgodnie z danymi producenta rękawów termoutwardzalnych, które
wykorzystywane są przy modernizacji, wytrzymałość materiału sięga 20 -25 lat. Formułując
specyfikacje istotnych warunków zamówienia bardzo szczegółowo określa się to, co ma być
wykonane, jakimi metodami, przy użyciu jakich materiałów, w jakim czasie itd. Żadnej
kwestii nie pozostawia się bez regulacji. Wybrana została firma, która spełniła wszystkie
wymagania. Cena ma znaczenie, ale priorytet to spełnienie wszystkich wymogów. Od firm
startujących w przetargach często żądane są referencje. Firma AKWA od trzech lat wygrywa
przetargi na rynku myszkowskim. Inni oferenci nie złożyli odwołań, zastrzeżeń. Po trzech
latach zostanie zlecona kontrola innej, niezależnej firmie, która przedstawi termowizyjny
raport jak wykonana praca się trzyma. Firma będzie badała stan techniczny kanałów.
Używany do konserwacji kanalizacji materiał jest tworzywem sztucznym, którego „nie
ubywa”, on ma atesty i nie koroduje. Jeśli wytrzyma 3 lata to i 30. Prezes Woszczyk
zobowiązał się przygotować szczegółowe materiały na ten temat.
Radny Sławomir Zalega był zdania, że okres gwarancji udzielanej przez firmę uzależniony
jest od stanu wyjściowego kanalizacji. Zapewne 3 lata w przypadku sieci o lepszym stanie
byłyby pewniejsze.
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Ponieważ prezes Woszczyk nie przekonał radnego i w dalszym ciągu wyrażał on swój głęboki
niepokój co do sposobu działania prezesa spółki w kwestii konserwacji kanalizacji, radny
został zaproszony na indywidualne konsultacje w dowolnym dla niego terminie .
Przewodniczący komisji zamknął dyskusję w tym punkcie.
Korzystając z obecności prezesa Woszczyka radni poruszyli kwestie:
Radna Mirosława - Picheta wypełniania przez mieszkańców obowiązku przyłączania się do
wybudowanych kanalizacji.
Radny Jan Kotowicz - nielegalnych „wcinek” na uliczkach pomiędzy ul. Jana Pawła II,
a Prusa do kanalizacji burzowej.
Radny Sławomir Zalega - stacji zlewczej w związku z rezygnacją SANiKO z wywozu
nieczystości płynnych do Zawiercia.
Radny Marian Tylkowski – zbierającej się kałuży wody o głębokości 40cm. przy zakładzie
Vistal ul. Partyzantów 4.
Pan Ryszard Woszczyk odpowiedział,:
- Jeśli jest budowana kanalizacja to mieszkańcy mają obowiązek się do niej przyłączyć.
Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Oczywiście
nie wszyscy się do niego stosują, a ZWiK nie ma narzędzi by wymóc jego wypełnienie.
ZWiK nie wydaje decyzji administracyjnych.
- Na terenie gminy Myszków jest 8km. kanalizacji ogólnospławnych, są to pozostałości z lat
ubiegłych. Taki stan rzeczy został przez zakład zastany. Przy wnioskowaniu o budowę
oczyszczalni ZWiK musiał się podjąć dokonania rozdziału istniejących kanałów na sanitarne
i deszczowe, jednak wykonanie tych zadań wiąże się z posiadanymi środkami. Jeśli dochodzi
do sytuacji, o których powiedział radny Kotowicz, a oprócz tego ma miejsce zmiana ciśnienia
atmosferycznego z kratek wydziela się nieprzyjemny zapach.
- Została wykonana dokumentacja na stację zlewczą zlokalizowaną na oczyszczalni, jednak
po protestach mieszkańców, którzy obawiali się nadmiernych uciążliwości drogowych temat
został zaniechany. Na dzień dzisiejszy są prowadzone rozmowy z prezesem PKS, by na
tamtejszym terenie zlokalizować zlewnię. W celu uprawdopodobnienia inwestycji na tamtym
terenie trzeba spełnić jeszcze kilka warunków w tym wybudować 150m. kanału od osiedla
„kwiatowego” i rozwiązać kwestie własnościowe na samym terenie PKS. Kolejna lokalizacja,
która jest brana pod uwagę to przepompownia na Światowicie. Należałoby ją
przeprojektować, wykonać dokumentację. Jednak jeśli by na ul. 8-go Marca, w starym
miejscu pojawiła się szansa, prawna możliwość usytuowania tam zlewni, wówczas zostaną
podjęte działania w tym kierunku. Umiejscowienie zlewni w tym właśnie miejscu uważa za
najlepsze.
Pani Beata Galas poinformowała o wymogach prawnych dotyczących funkcjonowania
zlewni. Przepisy idą w kierunku konieczności funkcjonowania na stacji zlewczej zbiornika
wyrównawczego (uśredniającego).
Do punktu 4.
Zapoznanie z obiektem oczyszczalni.
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Pani Beata Galas dokonała prezentacji danych związanych z obiektem oczyszczalni (materiał
stanowi załącznik do protokołu).
Radny Jacek Trynda zapytał czy oczyszczalnia może wpływać na ilość metali ciężkich
odprowadzanych do Warty? Na wysokości Lgoty stężenia Pb i Cd są bardzo duże.
Pani Beata Galas odpowiedziała, że może. Nie ma przepisów, rozporządzenia, które by
nakładało na oczyszczalnię badanie poziomu metali ciężkich, ale dla własnej orientacji ZWiK
raz w roku bada poziom metali ciężkich. Oczyszczalnia z pewnością zmniejsza ilość metali
ciężkich. Wytworzony osad ściekowy jest później do wykorzystania np. w rolnictwie.
Radny Jan Kotowicz wspomniał wizytę na oczyszczalni w Wiśle, którą budowała
Hydrobudowa Polska SA Śląsk. Wizytówką tej oczyszczalni były pływające obok pstrągi.
Zapytał czy nasza oczyszczalnia też jest w stanie osiągnąć taki efekt?
Pani Beata Galas odpowiedziała, że owszem. Zresztą zauważalne są ławice ryb pływające
koło oczyszczalni.
Przewodniczący komisji udzielił głosu panu Zenonowi Kudrysiowi, który zapytał na jakiej
mocy energetycznej pracuje oczyszczalnia i czy budowa drugiej suszarni spowoduje wejście
na nieruchomości nie leżące w granicach własności ZWiK.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie. Radni udali się na wizję lokalną oczyszczalni.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka-Psyk

Eligiusz Uchnast
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