PROTOKÓŁ Nr 1/16
z posiedzenia połączonego Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Komisji Finansów i Budżetu Miasta oraz Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
z dnia 25 kwietnia 2016r.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w liczbie 13 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Członkowie Komisji Finansów i Budżetu w liczbie 11 osób – wg załączonej listy
obecności.
3. Członkowie Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej w liczbie 6 osób - wg
załączonej listy obecności.
4. Pani Iwona Franelak – Zastępca Burmistrza Miasta Myszkowa.
5. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
6. Pani Agnieszka Ludwig – dyrektor MOPS.
7. Pani Urszula Karolczyk – kierownik ŚDS ul. Gałczyńskiego 6 i 7.
8. Pani Małgorzata Matyja – kierownik ŚDS ul. Millenium 19c.

Nieobecni radni:
1.Halina Skorek - Kawka – usprawiedliwiona.
2. Dariusz Muszczak – usprawiedliwiony.
Zaproponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń komisji.
3.Zaopiniowanie sprawozdania z działalności MOPS oraz oceny zasobów pomocy społecznej
za rok 2015 dla gminy z uwzględnieniem działalności Środowiskowych Domów
Samopomocy ul. Millenium i ul. Gałczyńskiego.
4.Informacja na temat promocji rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania nowych terenów
pod inwestycje przemysłowe.
5.Informacja na temat umów o wykonanie robót budowlanych, postępów w realizacji
podpisanych umów o roboty budowlane, które są dofinansowane ze środków unijnych lub
dotacji.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.

Przyjęty porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń komisji.
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3.Zaopiniowanie sprawozdania z działalności MOPS oraz oceny zasobów pomocy społecznej
za rok 2015 dla gminy z uwzględnieniem działalności Środowiskowych Domów
Samopomocy ul. Millenium i ul. Gałczyńskiego.
4.Informacja na temat promocji rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania nowych terenów
pod inwestycje przemysłowe.
5.Informacja na temat umów o wykonanie robót budowlanych, postępów w realizacji
podpisanych umów o roboty budowlane, które są dofinansowane ze środków unijnych lub
dotacji.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Zaopiniowanie wniosku o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta. Określenie głównych
założeń funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta. Powołanie zespołu do opracowania
statutu MRM.
8. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła pani Ewa Ziajska - Łazaj. Powitała zebranych na
posiedzeniu. Stwierdziła prawomocność obrad. Przedstawiła porządek posiedzenia. Zapytała
czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Radna Beata Pochodnia zaproponowała poszerzenie porządku posiedzenia komisji, w miejsce
punktu 7 nowy temat: Zaopiniowanie wniosku o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta.
Określenie głównych założeń funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta. Powołanie
zespołu do opracowania statutu MRM oraz w punkcie 8 Sprawy różne.
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj poprosiła o przegłosowanie
zmienionego porządku posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad zmianą porządku obrad przyjęciem porządku obrad.
W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Przy 10 głosach za, 2 przeciwko, 4 wstrzymujących
się porządek obrad zmieniono.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach. W głosowaniu wzięło
udział 16 radnych. Przy 12 głosach za, 2 przeciwko, 2 wstrzymujących się porządek obrad ze
zmianami przyjęto bezwzględną większością głosów.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
Do protokołów uwag nie zgłoszono. Przy 16 głosach za, protokół połączonego posiedzenia
Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Komisji Finansów
i Budżetu został przyjęty jednogłośnie. Przy 6 głosach za, protokół z Komisji Zdrowia, Rodziny
i Polityki Socjalnej został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 3.
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Zaopiniowanie sprawozdania z działalności MOPS oraz oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2015 dla gminy z uwzględnieniem działalności Środowiskowych
Domów Samopomocy ul. Millenium i ul. Gałczyńskiego.
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj powiedziała, że radni mieli możliwość
zapoznania się ze sprawozdaniami. Materiał stanowi załącznik do protokołu. Z uwagi na brak
pytań prowadząca obrady komisji poprosiła o zaopiniowanie sprawozdania.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności MOPS oraz oceny zasobów
pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy z uwzględnieniem działalności Środowiskowych Domów
Samopomocy ul. Millenium i ul. Gałczyńskiego. W głosowaniu brało udział 17 radnych, przy 17
głosach za, sprawozdanie zaopiniowano jednogłośnie.

Do punktu 4.
Informacja na temat promocji rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania nowych
terenów pod inwestycje przemysłowe.
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj powiedziała, że radni otrzymali
informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu. Prowadząca obrady komisji zapytała,
czy radni mają jakieś pytania? Z uwagi na brak pytań zaproponowała przejście do kolejnego
punktu obrad.
Do punktu 5.
Informacja na temat umów zawartych na realizację zadań inwestycyjnych (umowy
o prace projektowe, umowy o roboty budowlane).
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj powiedziała, że radni otrzymali
informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu. Prowadząca obrady komisji zapytała,
czy radni mają jakieś pytania? Z uwagi na brak pytań zaproponowała przejście do kolejnego
punktu obrad.
Do punktu 6.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016r.
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj powiedziała, że radni otrzymali
mailowo dwukrotnie te projekty uchwał. Poprosiła panią Skarbnik o omówienie projektu
uchwały.
Pani Skarbnik powiedziała, że projekt uchwały zakłada zmiany w zakresie dochodów
i wydatków. Zwiększamy dochody bieżące o kwotę 734.761 zł, jest to kwota subwencji
oświatowej, którą gmina otrzymała w związku ze wzrostem liczby uczniów wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, szkołach
podstawowych i gimnazjach. Następna zmiana dotyczy rezerwy budżetowej. W uchwale
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budżetowej jest zabezpieczona kwota rezerwy w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na
realizacje zadań inwestycyjnych. Mamy propozycję, aby kwotę 150.000 zł przeznaczyć na
nową inwestycję modernizację odcinków wybranych dróg gminnych w ramach poprawy
bezpieczeństwa ruchu, to będzie IV etap realizacji tego zadania. W uchwale budżetowej od
2014r. już realizowano pierwszy, drugi, trzeci etap. Następne zmiany dotyczą tylko
przesunięć w ramach planowanych, czy założonych w uchwale budżetowej wydatków, kwota
40.000 zł, zmniejszamy środki zabezpieczone w uchwale budżetowej w ramach środków
unijnych na środki, na realizowanie zadań w ramach środków własnych. Chodzi o realizację
zjazdu z drogi wojewódzkiej ul. Pułaskiego do internatu, budowa zjazdu będzie stanowiła
odrębne zamówienie i nie będzie objęte dofinansowaniem. Ponadto w ramach wydatków
bieżących przesuwamy kwotę 8.800 zł w dziale Administracja publiczna w rozdziale Urzędy
miast celem zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego, jest
przygotowany projekt uchwały odnośnie udzielenia tej pomocy w związku z obsługą
techniczną programu GEO-INFO w zakresie ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta
Myszkowa. Ostatnia zmiana dotyczy przesunięcia środków zaplanowanych w budżecie,
dotyczy Ochotniczych Straż Pożarnych w ramach dotacji z wydatków bieżących przenosimy
środki na wydatki majątkowe w kwocie 9.259 zł w związku z planowanym zakupem bramy
garażowej wraz z montażem przez OSP Mrzygłód.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, przy 17 głosach za,
0 przeciwko, 0 wstrzymujących się, projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta
Myszkowa na 2016r. dla Powiatu Myszkowskiego.
Prowadząca obrady pani Ewa Ziajska – Łazaj poprosiła panią Burmistrz o parę słów na temat
projektu uchwały.
Pani Burmistrz powiedziała, że w zaopiniowanym projekcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie była mowa o tym, że przesuwamy środki związane z realizacją tej uchwały.
Jedyną forma ponoszenia, czy pomocy Starostwu jest udzielenie pomocy finansowej
w postaci dotacji. Rozliczenie tej dotacji będzie to wykaz kosztów, które Starostwo ponosi na
utrzymanie projektu funkcjonującego w Starostwie. Aplikacja działa info. Gmina korzysta
z projektu udostępnionego przez Starostwo, koszty tam ponoszone w tej chwili są na tyle
wysokie, że w chwili obecnej mamy taka informację, że gmina będzie musiała częściowo
partycypować w utrzymaniu tego programu. Jest wykorzystywany prawie przez wszystkie
wydziały Urzędu, jest to program niezbędny zarówno w wydziale NU, IM, FB, który daje
bezpośredni dostęp do ewidencji gruntów i budynków oraz najbardziej aktualne informacje,
które są na bieżąco nanoszone w Starostwie Powiatowym. Jest to Program wykorzystywany
przez Urząd i niezbędny do pracy Urzędu. Stąd prośba o podjęcie tej uchwały. Korzystać
z tego będziemy mogli wtedy, kiedy poniesiemy koszty związane z utrzymaniem tego terenu.
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj poprosiła o zadawanie pytań.
Radny Zenon Ludwikowski zapytał, ile gmina będzie miała wejść?
4

Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie będzie limitu.

3/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości-na okres
do 3 lat.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, przy 17 głosach za,
0 przeciwko, 0 wstrzymujących się, projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie.
4/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, przy 17 głosach za,
0 przeciwko, 0 wstrzymujących się, projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie.
5/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy
Myszków pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-Plan Gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Myszków”.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, przy 17 głosach za,
0 przeciwko, 0 wstrzymujących się, projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie.
6/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
dla gminy Myszków pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-Plan
Gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Myszków”.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, przy 17 głosach za,
0 przeciwko, 0 wstrzymujących się, projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie.
7/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta
Myszkowa na 2016r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów
czyszczenia separatorów.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, przy 17 głosach za,
0 przeciwko, 0 wstrzymujących się, projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie.
8/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta
Myszkowa na 2016r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie analiz próbek
ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, przy 17 głosach za,
0 przeciwko, 0 wstrzymujących się, projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie.
9/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu z terenu gminy
Myszków”.
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Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, przy 17 głosach za,
0 przeciwko, 0 wstrzymujących się, projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie.

Do punktu 7.

Zaopiniowanie wniosku o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta. Określenie głównych
założeń funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta. Powołanie zespołu do opracowania
statutu MRM.
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj powiedziała, że radna pani Beata
Pochodnia jest inicjatorką tego pomysłu i poprosiła o zabranie głosu w tej sprawie.
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że taki wniosek intencyjny złożyła już na sesji.
Chciałaby, żeby radni usankcjonowani ten wniosek, nie jest to wniosek do Burmistrza tylko
nasz wniosek o podjęciu takiej inicjatywy w celu powołania Młodzieżowej Rady Miasta. Tę
decyzję podejmuje się w formie uchwały na sesji, więc będziemy procedować tak jak
powinniśmy. Dzisiaj jest to tylko poparcie samej idei po przygotowaniu materiałów,
dokumentów w tym celu. Mam nadzieję, że tym zajmie się powołany przez nas zespół. Na
bazie dokumentów będzie dopiero można, podobnie tak jak w przypadku budżetu łatwiej jest
pracować na bazie dokumentów, pojawiają się inne spojrzenia, inne wnioski, można
wprowadzać zmiany. Radna chciałaby, żeby przy pozytywnym ewentualnie poparciu tej idei
określili główne ramy, ilość radnych, czy to będzie młodzież szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, czy również włączymy szkoły podstawowe, żebyśmy określili co
będzie okręgiem wyborczym, kadencję takiej Rady. Pozostałe rzeczy odnośnie
funkcjonowania oddalibyśmy w ręce zespołu, który przygotowałby to, a potem na bazie
dokumentów podjęlibyśmy dalsze działania. Złożyła wniosek do radnych o poparcie
powołania Młodzieżowej Rady Miasta i od tego zaczęła procedowanie w tym temacie.
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj zapytała, czy radni mają jakieś pytania?
Radna Beata Jakubiec – Bartnik zapytała z jakich środków byłaby finansowana Młodzieżowa
Rada Miasta i wybory do tej Rady?
Radna Beata Pochodnia zapytała, co radna ma namyśli mówiąc finansowanie? Zakładam, że
będzie to inicjatywa bezkosztowa. Zaproponowała powołanie Rady Miasta na bazie szkół,
poprosiła aby radni proponowali swoje pomysły albo poprzez dalsze wypracowanie przez nas,
czy wybory w szkole, czy delegacja przez samorząd szkolny, a potem funkcjonowanie czyli
spotykanie się poza godzinami np. we wtorek, kiedy Urząd jest czynny dłużej, w określonym
terminie, raz na miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące. To wszystko zależy od rozmów
z władzami miasta, z kierownikami referatów, jeżeli sprawa będzie czegoś dotyczyć albo
będzie chciała sprawę opiniować albo również z radnymi.
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Radna Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy to Biuro Rady będzie prowadzić i drukować
materiały?
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że niekoniecznie. Powinien być wyznaczony
koordynator takich działań. Koordynatorem może być wyznaczona, zależy od woli radnych
albo osoba, czy osoby z Rady Miasta, jeżeli wyrazi taka wolę albo osoba z Urzędu, jeżeli
w ten sposób można. Podkreśliła, że nie chciałaby narzucać zakresu obowiązków, być może
to będzie radny. Doświadczenie nasze w tym temacie jest, w związku z tym współpraca
z poszczególnymi wydziałami Urzędu jest konieczna. Materiały, pisanie uchwał to może być
w bardzo różny sposób, niekoniecznie musi być to w ramach Biura Rady Miasta.
Radna Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy w związku z tym gmina nie poniesie żadnych
kosztów?
Radna Beata Pochodnia odpowiedziała, że gmina nie powinna w tym zakresie ponosić
żadnych kosztów.
Radna Mirosława Picheta zapytała o jakie roczniki szkół chodzi?
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że chciała z radnymi wszystko ustalić. Mamy pięć
gimnazjów, mogliby być po jednym przedstawicielu z każdego gimnazjum plus trzech
przedstawicieli szkół średnich. Nie powinniśmy od razu zakładać bardzo poszerzonego składu
takiej Rady. To jest pierwszy raz, w związku z tym im mniejszy skład, to lepiej z tą młodzieżą
się rozmawia. Gdyby zrobić od razu dwadzieścia jeden czy trzydzieści osób to się może
rozmyć. Jeżeli to będzie siedem osób albo po dwóch przedstawicieli ze szkół średnich,
wszystko chciałabym tutaj z Państwem ustalić.
Radna Mirosława Picheta zapytała odnośnie młodzieży niepełnoletniej, czy tutaj będzie
konieczna zgoda rodziców?
Radna Beata Pochodnia zgodziła się z radną Pichetą, że w przypadku młodzieży
niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic.
Radna Mirosława Picheta zapytała, czy ta Młodzieżowa Rada Miasta będą brać udział
w sesjach?
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że wszystko to jaka będzie formuła to jest wszystko do
ustalenia. Nie chciałabym niczego narzucać. To może być tak, że młodzież się spotyka się
w bardzo różnych miejscach, różnych miastach w kraju przyjęte. Można tej młodzieży
organizować własne sesje, może to być na zasadzie przedstawienia opinii. Może być tak, że
młodzież spotykając się poza godzinami szkoły młodzież przedstawia opinie albo
koordynator przedstawia gotową opinię Rady na naszej sesji albo jest po prostu dylegat. Jeśli
jest przewodniczący prezydium takiej Rady i ta osoba uczestniczy w sesji w temacie, który go
dotyczy i przedstawia opinie, wszystko będzie do ustalenia.
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Radna Mirosława Picheta zapytała jakie będą kryteria wyboru?
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj powiedziała, że powstaną komisje.
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że to jest jej pomysł, ale do przedyskutowania
z radnymi. Mówimy kto może być radnym, młodzież ucząca się w szkole na terenie gminy
Myszków. W ten sposób jest najprościej przeprowadzić wybory, jeżeli byśmy przyjęli, że to
jest młodzież również spoza szkół, bo nie wszyscy mieszkańcy Myszkowa uczą się w naszych
szkołach to wtedy musielibyśmy robić wybory powszechne, a wtedy to jest zdecydowanie
kosztochłonne i w ten sposób się tego zrobić nie da.
Radna Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy ta wybrana młodzież, dzieci będą miały głos
doradczy. To tak jak mieszkańcy mogą sobie przyjść, posłuchać.
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że to jest głos opiniodawczy w sprawach, które dotyczą
młodzieży maja bezpośredni albo pośredni wpływ na wszystko skupione wokół młodzieży
naszego miasta. Jeżeli np. organizowane są Dni Myszkowa młodzież może podjąć uchwałę
i przedstawić opinię w jaki sposób, co chciałaby, żeby na tej imprezie miało miejsce. Może
współdecydować o wyborze zespoły, czy innych atrakcji, które w tym czasie będą.
Radna Beata Jakubiec – Bartnik powiedział, że do tej pory tak jak mieszkańcy mogą przyjść
na komisję i też mogą zdecydować.
Radna Beata Pochodnia zgodziła się z tym, że mogą. Chodzi o upowszechnienie wśród
młodzieży samorządności i włączenie młodzież w samo stanowienie o sprawach, które
dotyczą bezpośrednio mieszkańców gminy.
Radna Iwona Skotniczna zapytała, czy taka Rada będzie miała jakiś statut jak rada gminy
i pod szyldem jakiego ugrupowania będzie ta Rada działała?
Radna Beata Pochodnia odpowiedziała, że Rada jest ciałem niezależnym, tak jak nasza Rada,
nie wiem czy działa pod szyldem, czy Rada jakiegoś ugrupowania, uważam to za bardzo
niestosowne.
Radna Iwona Skotniczna dodała, że bardzo stosowne.
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że Rada Młodzieży jest zgrupowaniem całkowicie
apolitycznym. Są jakieś młodzieżówki, ale nie wiem na jakiej zasadzie jest w tej chwili
przynależność do ugrupowań politycznych. Rada Młodzieży będzie działała na podstawie
statutu, statut jest do opracowania poprzez zespół, który zostanie na dzisiejszej komisji
zawiązany.
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Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że w kadencji 2006 – 2010 była inicjatywa utworzenia
podobnej Rady, była bodajże podjęta uchwała i próby utworzenia tej Rady skończyły się na
niczym. Nie dlatego, że inicjatorzy nie podjęli konkretnych działań, ale wiemy, że młodzież
różnie reaguje na czynnik społeczny w szczególności kiedy będą zobligowani do jakichś
czynności. Upatruję problem nie w chęciach, problem pojawi się w momencie, kiedy będą
wybory, bo nie może to być z niczego. Te wybory muszą być jasno sprecyzowane, na jakich
warunkach, jakie kryteria, jaka młodzież i jaki rocznik. Dla radnego dzieci są od klasy I –III,
to pozostają nam gimnazja. Jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne ta młodzież będzie
niechętnie brała udział w tego typu życiu społecznym. Przykład, młodzież ma iść trzy
razy w roku na rekolekcje wielkopostne, Ci którzy są z Myszkowa nie przyjeżdżają w ogóle.
Tu może się pojawić problem. Oprzemy się w tej sytuacji na dwóch szkołach
ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcącym i Zespół Szkół nr 1. Czarno to widzę. Pani
Przewodnicząca skoro podjęła działanie powinna być liderem tego przedsięwzięcia. Do tego
można zaangażować Komisję Oświaty, która merytorycznie ma pion edukacji, powinna
stworzyć cel, którym ta młodzież ma się zajmować. Te pytania, które tutaj powstały to
między innymi dlatego, że nie mamy konkretnie sprecyzowanego celu, czymś się ta młodzież
będzie musiała zająć. Jeżeli pokreślimy cel dopiero będziemy mogli określić w jaki sposób
będziemy to realizować. Kogo do tego przedsięwzięcia zaangażować, wtedy uzyskamy jakąś
odpowiedź. Radny życzył powodzenia w realizacji tego przedsięwzięcia tym bardziej, że tej
kadencji zostało dwa lata. Kończy się rok szkolny, młodzież będzie bazować na roku
szkolnym, na dzień dzisiejszy gimnazjaliści są po egzaminie gimnazjalnym, maturzyści tuż
przed maturą. W związku z tym należy przygotowywać dokumenty do 1 września, tylko tak
widzę możliwość wyboru, ewentualnie dokonać jakiegoś konkretnego wyboru.
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że się dziwi, że radny Bugaj jako wieloletni pedagog,
dyrektor zatracił wiarę w młodzież, w to, że może podejmować inicjatywy i że miesza w to
rekolekcje. Jeżeli chodzi o dokumenty, jak najbardziej, statut, ordynacja wyborcza, wszystkie
te dokumenty muszą się znaleźć. Okresem kadencji powinien być rok szkolny i okres jednego
roku, ponieważ młodzież sukcesywnie ze szkół wychodzi. Jeżeli przedstawicielem szkoły
będzie osoba z ostatniej klasy to wiadomo, że w następnym roku będzie już absolwentem tej
szkoły. Wybory do takiej Rady powinny odbywać się we wrześniu po rozpoczęciu roku
szkolnego, pod koniec września Rada powinna rozpocząć działanie z okresem kadencji do
kolejnego września i kolejnych wyborów.
Radny Eugeniusz Bugaj stwierdził, że podał przykład rekolekcji, ponieważ młodzież
niechętnie bierze udział w iluś przedsięwzięciach .
Radna Beata Pochodnia zwróciła uwagę, że rekolekcje to średnie przedsięwzięcie.
Radny Eugeniusz Bugaj dodał, że część duchowieństwa wycofuje się z rekolekcji szkolnych.
Nie mam nic przeciwko religii ani wyznaniom, tylko widzę, że mechanizm jest niespójny. Nie
jest to celem dyskusji, podałem to jako przykład, może nietrafny. Życzę powodzenia
i sukcesów.
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Radna Beata Pochodnia powiedziała, że bardziej można do tego odnieść akcje charytatywne.
Radny Eugeniusz Bugaj dodał, że to jest akcyjność, nie stała (…).
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że jeżeli młodzież może opiniować sprawy, które mają
bezpośredni wpływ i dotyczą młodzieży, to będą zainteresowani.
Radny Adam Zaczkowski pochwalił samą ideę powołania Młodzieżowej Rady Miasta, sam
pomysł składał w programie wyborczym, przed poprzednimi wyborami samorządowymi.
Takich pomysłów na tej sali lub sesyjnej można zgłosić setki, tylko dobrze by było, żeby coś
za tym hasłem poszło. Jeżeli ktoś zgłasza takie pomysły powinien je mieć dobrze
przemyślane i zaproponować konkretne rozwiązania, bo w przeciwnym razie jest to tylko
uprawianie polityki na chwytliwych hasłach. Zasugerował, że jeżeli radni mają procedować
nad pomysłem to niech ten pomysł zostanie ubrany w jakieś konkretne ramy, żebyśmy nie
musieli dzisiaj po próżnicy dyskutować tak jak ta dyskusja wygląda. Rozmawiamy o czymś
co nie istnieje, co nie zostało na dobrą sprawę zaproponowane. Zaapelował do radnej,
pomysłodawczyni, żeby przedstawiła konkretne rozwiązania, nie rozpoczynała dyskusji na
zasadzie: chciałabym to zrobić, ale nie wiem jak, może nam coś z tego wspólnie wyjdzie,
chyba nie tędy droga.
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że to może tak być, że może sobie wymyśleć pomysł,
może przygotować wszystkie dokumenty, podpisać się pod nimi, a radnym pozostawić,
proszę się zgodzić albo nie. Nie taka była moja idea. Przyznała, że nie wie co radny ma na
myśli mówiąc o gotowych rozwiązaniach. Stwierdziła, że zasadnym będzie, jeżeli wszyscy
radni włączą się w jakiś sposób w organizację tego przedsięwzięcia. Łatwiej jest pracować na
gotowym dokumencie i taki dokument chciałaby przedstawić radnym i stworzyć, ale
w porozumieniu. Nie chciałabym narzucać Państwu gotowy dokument z gotowymi
rozwiązaniami tylko żeby to było poprzedzone dyskusją całej Rady. Nie uważa, że to jest
rozmowa o niczym. Głównym celem funkcjonowania Rady Miasta jest opiniowanie spraw,
które maja bezpośredni wpływ na młodzież z naszego miasta, czy gminy. Można do tego
dopisać więcej punktów różnych na zasadzie porozumienia między nami, czym ta młodzież
ma się zająć. Wniosek, który złożyła była bardzo ogólny i dotyczył poparcia samej
inicjatywy. Decyzje będziemy dopiero podejmować po opracowaniu dokumentów, po
przedstawieniu harmonogramu, statutu, ordynacji itd. Chodzi tylko o główne ramy, pod jakim
kątem to przygotowywać. Jakie szkoły, ile osób, co jest okręgiem wyborczym i jaka jest
kadencja. W tej chwili możemy rozpocząć prace, to że w tej chwili podjęliśmy dyskusję do
niczego nie zobowiązuje radnych, ponieważ decyzje podejmuje się w formie uchwały na sesję
o powołaniu takiej Rady. Nie uważam, żeby przedstawienie gotowca stworzonego przez jedną
czy dwie osoby były rozwiązaniem słusznym.
Radny Adam Zaczkowski podziękował za wyjaśnienia, w jaki sposób proceduje rada gminy,
cenna to nauka. Niczego Pani nie wyjaśniła, sposób podejścia do tematu nie jest właściwy,
gdybyśmy każdą sprawę, z którą się stykamy na posiedzeniach rad komisji czy sesji rady
gminy rozpatrywali w taki sposób, pan Burmistrz rzucałby hasło: podejmijmy uchwałę,
stwórzmy program niskoemisyjny dla gminy Myszków, porozmawiajmy, powołajmy zespół
10

wśród radnych i pracujmy nad programem. Nigdy takiego programu byśmy nie przygotowali,
dlatego Rada działa troszeczkę inaczej. Dostajemy gotowe dokumenty, nie do zatwierdzenia,
chociaż często tak jest, że trzeba zatwierdzić albo nie, natomiast najczęściej powinno to tak
wyglądać, że opiniujemy, zgłaszamy uwagi, te uwagi są dopiero procedowane.
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że o niczym innym nie mówi. To jest pierwsze
spotkanie i pierwszy raz ten temat się pojawił. Chciałabym przygotować dokument i usłyszeć
wszystkie uwagi radnych w tym temacie. Dzisiaj ta dyskusja do niczego nie zobowiązuje.
Poprosiła, żeby nie mylić powołania Młodzieżowej Rady Miasta z programem
niskoemisyjnym. Dostrzegam zasadniczą różnicę.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że to był tylko przykład. Nie rozmawiamy na temat
powołania Młodzieżowej Rady Miasta konkretnie, tylko Pani bije tutaj pianę i uprawia
politykę.
Radny Zenon Ludwikowski ujął propozycję radnej Pochodni w ten sposób, że może
powinniśmy jako radni bądź pani radna skoro to jest jej inicjatywa wystąpić do szkół,
dyrektorów szkół z jakimś listem, opinią. Żeby zwrócić się do młodzieży, żeby zobaczyć
oddźwięk tej młodzieży oddolnie, czy mają taką inicjatywę, czy chcą czy nie chcą, już byśmy
coś na ten temat mogli więcej powiedzieć.
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj zaproponowała, żeby przegłosować
wniosek. Czy w ogóle chcemy podjąć takie działania nad pracami? Poprosiła o parę słów
panią Burmistrz.
Pani Burmistrz powiedziała, że jeżeli chodzi o stanowisko Urzędu to inicjatywa wydaje się
interesująca. Odczytuje to jako chęć pozyskania opinii, pomysłów, zgłoszenia potrzeb przez
młodzież. Jeżeli miałoby to przyjąć jakiś realny kształt to wydaje się, że takie ciało
opiniodawcze, doradcze być może w zakresie związanym z młodzieżą, mogłaby to być
bardzo ciekawa inicjatywa. Mówiąc o wieku trafiamy do takiej grupy młodzieży, która
jeszcze bezpośrednio nie wyraża swoich opinii przez udział w wyborach. Jeśli chodzi
o stanowisko miasta jest to bardzo ciekawa inicjatywa, warta rozpatrzenia.
Radny Norbert Jęczalik zwrócił uwagę, że pani Burmistrz podkreśliła, że jest to stanowisko
Urzędu Miasta.
Pani Burmistrz dodała, że jest to opinia Urzędu Miasta.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że pamięta z którejś komisji, że pan Burmistrz nie był za
bardzo za powołaniem takiej Rady Miasta. Mówił, że to może się wiązać z jakimiś
problemami, że ktoś musiałby się zająć tą młodzieżą.
Pani Burmistrz przyznała, że takiej opinii nie zna.
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Radny Norbert Jęczalik przypomniał, że kiedyś na jakiejś komisji było stanowisko pana
Burmistrza.
Radna Beata Pochodnia zapytała, czy w 2006r.?
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że nie, teraz.
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że na komisjach nigdy taki pomysł się nie pojawił.
Nigdy na żadnej komisji.
Radna Iwona Skotniczna zapytała się radnej Pochodni, czy jest na wszystkich komisjach?
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że zgłosiła to na sesji, nie było komisji w tym czasie.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że to było wstecz, pół roku temu, rok temu, padło takie
hasło.
Radna Iwona Skotniczna dodała, że skoro radny Jęczalik tak mówi to padło takie hasło.
Radny Norbert Jęczalik powtórzył, że padło takie hasło.
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że jeżeli radny tak mówi, a ona ma informację, że na
komisji tego nie było, więc nie rozumie dlaczego nie może tego dementować.
Radny Norbert Jęczalik dodał, że to było może poza włączonym mikrofonem. Padło luźne
hasło odnośnie komisji, powołania.
Pani Burmistrz powiedziała, że o zdanie pana Burmistrza radni będą mieli okazję zapytać.
Inicjatywa wydaje się interesująca.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że pamięta takie zdarzenie.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że to jest wszystko bardzo fajne, dlaczego nie. Boi się,
żeby to nie obróciło się przeciwko nauczycielom. Może być taka sytuacja, że nauczyciel się
nie podoba, trzeba go zgłosić, żeby to nie poszło przeciwko nauczycielom.
Radna Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że to jest tylko organ doradczy, my jako radni
jesteśmy osobami rozumnymi i nie będziemy słuchać dzieci, jeżeli będą skarżyć na
nauczycieli. To do czegoś innego ma być stworzone.
Radny Zenon Ludwikowski dodał, że od powoływania czy zwalniania nauczycieli są
dyrektorzy.
Radna Beata Jakubiec – Bartnik dodała, że nie dzieci jak na razie.
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Radny Wiesław Niedzielski zaproponował, aby ten temat był na Komisji Oświaty, która jest
komisją merytoryczną i ewentualnie zaprosić kogoś.
Radny Norbert Jęczalik zapytał kogo zaprosić i jak selekcję zrobić.
Radna Beata Pochodnia zaproponowała, żeby rzeczywiście Komisja Oświaty i poszczególne
komisje pracowały nad tym dokumentem, który będzie do tego czasu stworzony. W ciągu
miesiąca, czyli do kolejnej Komisji Oświaty taki dokument będzie się mógł pojawić wtedy
będzie można pracować nad szczegółami.
Radna Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że każda szkoła ma przewodniczącego szkoły.
Zaproponowała, żeby zaprosić te szkoły, żeby radna Beata Pochodnia zajęła się w ciągu tego
miesiąca i przedstawiła nam. Zaprośmy tą młodzież na Komisję Oświaty.
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że jest to dobry pomysł.
Radna Mirosława Picheta powiedziała, że komisje są w godzinach dopołudniowych,
w związku z tym musiałyby być zwalniane z lekcji. Na to muszą wyrazić zgodę również
nauczyciele.
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że o terminie i godzinie komisji decyduje między
innymi przewodniczący, więc taką komisję można zorganizować zawsze w godzinach
popołudniowych, żeby to nie kolidowało z godzinami uczniów szkoły.
Radna Mirosława Picheta powiedziała, że jak do tej pory mamy wszystkie komisje
w godzinach rannych od godziny 8.00 dzieci rozpoczynają lekcje.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że Komisja Oświaty jest zawsze w piątek o 11.00
i ciężko jest przesunąć, kiedyś prosiła o przesunięcie o pół godziny i się nie dało.
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że zostanie przygotowany dokument, z dokumentem
zapoznają się wszyscy radni. Naniesiemy swoje poprawki, wtedy zaprosimy młodzież,
poinformujemy o tym w szkołach, dyrektorów, możemy zapoznać z tym samorządy szkolne
i podjąć dyskusję również z młodzieżą na bazie już przygotowanego dokumentu.
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj powiedziała, że radni rozpoczęli
dyskusję na temat powołania Młodzieżowej Rady Miasta, będziemy jeszcze pracować.
Radna Beata Pochodnia dodała, że przyjmie w takim wypadku założenia. Co do faktycznego
obrazu tych założeń to na kolejnych komisjach. Okręg wyborczy to szkoła, ileś radnych, to
jest pięć gimnazjów plus trzy szkoły średnie po jednym przedstawicielu, czyli siedem osób
i kadencja jeden rok.
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Radny Eugeniusz Bugaj dodał, że na Będuszu w ostatniej klasie jest kilkanaście młodych
ludzi.
Radna Iwona Skotniczna zaproponowała, żeby kadencja Młodzieżowej Rady Miasta trwała
cztery lata jak kadencja Rady Miasta.
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że jeżeli zostanie wybrany przedstawiciel z ostatniej
klasy to przez kolejne trzy lata nie będzie już uczniów w szkole.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że u nas też różnie bywa, też są wymiany wśród
radnych. Nie musieliby kończyć jak się kończy nasza kadencja, tylko dwa lata następne.
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że po ukończeniu szkoły młodzież jest pełnoletnia,
może nawet startować w wyborach samorządowych do Rady Miasta, to jakby mija się
z celem. To ma dotyczyć młodzieży, która nie może być członkiem Rady Miasta, może być
członkiem Rady Młodzieżowej.
Radny Mariusz Maligłówka powiedział, że takie Rady działają w dużych miastach np. we
Włoszczowej. Można byłoby zasięgnąć języka jak to wygląda, jak to działa, czym oni się
zajmują de facto. Dobrze byłoby przygotować sobie pole do rozmów, okres trwania kadencji,
zakres obowiązków. Radny Bugaj dobrze wie jako pedagog jak młodzież do tego podchodzi.
Może być tak, że będą chętni, a może być tak, że ktoś na początku będzie chętny albo
wygaśnie bardzo szybko.
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że z góry zakładamy, że młodzieży na pewno się nie
będzie chciało i że nie warto tej młodzieży uaktywnić. Nie jest to właściwym założeniem.
Radny Norbert Jęczalik powiedział, że rozmawia z młodzieżą i stara się mieć ich opinię na
temat jego dzielnicy.
Radna Beata Pochodnia zapytała, czy radny Jęczalik uzyskuje opinię od tej młodzieży?
Radny Norbert Jęczalik odpowiedział, że tak. Dociera bezpośrednio do młodzieży.
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że dokładnie o to chodzi. Bezwzględnie należy
bezpośrednio dotrzeć przez przedstawicieli do młodzieży. Zwróciła się do radnych, że mogą
całkowicie ten wniosek zanegować, mogą być przeciw powołaniu Młodzieżowej Rady
Miasta. To jest pomysł, a poprzez głosowanie radni mogą to zupełnie odrzucić i nie chcieć
takiej inicjatywy w ogóle.
Radny Norbert Jęczalik dodał, że trzeba to przemyśleć.
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj zaproponowała, żeby dyskusję na temat
wniosku przesunąć na kolejne dyskusje i podjęcie tematu np. na Komisji Oświaty.
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Radna Beata Pochodnia zapytała, czy ktoś chciałby wziąć udział w zespole do przygotowania
dokumentów?
Radna Beata Jakubiec – Bartnik zaproponowała, żeby przełożyć temat za miesiąc, kiedy się
zapoznamy.
Radna Beata Pochodnia dodała, że za miesiąc przedstawi dokument.
Radna Iwona Skotniczna dodała, że w piątek jest Komisja Oświaty i zaprosiła radną na
posiedzenie komisji w imieniu przewodniczącego Komisji Oświaty.
Radna Beata Pochodnia zasugerowała, żeby w tym zespole byli nie tylko członkowie Komisji
Oświaty. Na chwilę obecną zespół zajmie się opracowaniem statutu i ordynacji wyborczej.
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj zapytała się czy są chętni?
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że na sali nie ma wszystkich radnych, może inni radni
też mają jakieś pomysły. Czy akurat dzisiaj musimy podjąć decyzję?
Radna Beata Pochodnia dodała, że tylko o powołaniu zespołu. Jesteśmy tutaj w prawie
pełnym składzie Rady, Przewodniczący Komisji Oświaty pan Jacek Trynda był
poinformowany o przedsięwzięciu, był zaproszony na komisję. Zapytała, czy ktoś z radnych
chciałby wziąć udział w zespole do opracowania statutu i dokumentowi związanych
z funkcjonowaniem Rady?
Radna Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy zespół zawsze można poszerzyć?
Radna Beata Pochodnia odpowiedziała, że tak.
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj zgłosiła jako pierwszą do zespołu
inicjatorkę pomysłu radną Beatę Pochodnię.
Do zespołu zgłosili się również radni: Norbert Jęczalik, radny Wiesław Niedzielski, radny
Robert Czerwik, radny Dominik Lech.
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj zaproponowała zaopiniowanie
członków zespołu.
Odbyło się głosowanie nad zatwierdzeniem składu zespołu. W głosowaniu brało udział
17 radnych, przy 13 głosach za, 4 wstrzymujących się, o przeciwko pozytywnie zatwierdzono
skład zespołu.
Do punktu 8.
Sprawy różne.
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Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj powiedziała, że do Biura Rady Miasta
pismo w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie Niezależnego Śląskiego
Instytutu Onkologii. Z trzech gmin dotarły do nas uchwały przyjęte min. z gminy
Zbrosławice, Ciasna, Mierzęcice. Przedstawiła uzasadnienie jednej z nich. Pismo stanowi
załącznik do niniejszego protokołu. Zapytała się, czy radni mają jakieś pytania, czy chcieliby
się wypowiedzieć? Czy bylibyśmy za przyjęciem podobnej uchwały?
Radny Andrzej Giewon powiedział, że radni muszą znać obie strony, co jest tam grane. Jaka
jest sytuacja, bo znamy jedną stronę.
Radna Beata Pochodnia powiedziała, że sytuacja wygląda tak, że jest Instytut Centralny
w Warszawie, podlega pod to Kraków i Gliwice. W przypadku opracowania zysków
pieniądze wracają do Warszawy, dystrybucja następuje z centrali czyli z Warszawy. Centrum
gliwickie obsługuje bardzo dużą ilość pacjentów nie tylko z terenu województwa śląskiego.
Ostatnio tak wynika z informacji, że tych pieniędzy nie wpływa w takiej ilości jaka jest
potrzebna do funkcjonowania centrum. Ten zysk jest niestety zabierany, wynika to z opinii,
którą czytała Pieniądze, które zostały dedykowane na to Centrum zostało jakieś kilkadziesiąt
milionów, zostało odebrane. Kondycja finansowa jest różna. Generalnie ta inicjatywa jest
popierana.
Radna Iwona Skotniczna dodała, że to trwa już jakiś czas. Ośrodek Onkologii to bardzo dobry
Ośrodek. Chodzi o to, żeby te pieniądze były w tym ośrodku. Oni się borykają z różnymi
problemami, mają ograniczone środki.
Radna Beata Pochodnia zgodziła się z tym, środki są na trzy instytuty, a nie na jeden
samodzielny.
Radna Zofia Jastrzębska dodała, że Instytut Onkologii jest finansowany z dwóch źródeł:
z kontraktu NFZ i dotacje z ministerstwa. Inicjatywa wydaje się słuszna, bo jeżeli będą mieć
swoją własną pulę pieniędzy będą mogli ją tak dysponować jak będą uważali. Pytanie brzmi:
czy rzeczywiście jeżeli się odłączą to dostaną tą pulę wystarczającą. Nikt tego w tym
momencie nie wie.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że jeżeli radni podejmą taką decyzję jak gmina
Zbrosławice, żebyśmy nie zaszkodzili.
Radna Zofia Jastrzębska dodała, że skoro wychodzą z taką inicjatywą to znaczy, że wydaje im
się, że będzie to lepsze. Nasza rola powinna być w tym, żeby poprzeć opinię.
Radna Beata Pochodnia dodała, że chodzi o poparcie opinii lub dążeń do samodzielności.
Nasza ewentualna uchwala nie jest podstawa do działań prawnych. To jest generalnie opinia,
która może być wzięta pod uwagę z obszaru województwa, w którym znajduje się Instytut.

16

Prowadząca obrady komisji zaproponowała złożenie wniosku o przygotowanie przez Biuro
Rady Miasta uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenia niezależnego
Śląskiego Instytutu Onkologii.
Komisja wnioskuje o przygotowanie przez Biuro Rady Miasta uchwały w sprawie
poparcia działań mających na celu utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu
Onkologii.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, przy 16 głosach za,
1 wstrzymującym się, 0 przeciwko, wniosek został przyjęty.
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj zapytała się, czy radni mają jakieś
pytania? Zbliża się Światowy Dzień Młodzieży, do Polski z całego świata mają przybyć
pielgrzymi w dniach 27 – 31 lipca, ale już tydzień wcześniej będą przyjeżdżać
z poszczególnych miast naszego kraju. Do samego Myszkowa od 20 lipca do 26 lipca
przybędą pielgrzymi, znajdą miejsca w poszczególnych parafiach. Poszczególne parafie
zatroszczą się o pobyt, wyżywienie. Co miasto przygotowuje ze swojej strony, żeby
uatrakcyjnić pobyt pielgrzymów? Pierwszego dnia do Myszkowa ma przyjechać około 350 –
400 pielgrzymów.
Pani Burmistrz powiedziała, że to będzie duże przedsięwzięcie nie tylko dla kraju, ale
również dla poszczególnych miast, które będą przyjmować pielgrzymów. Na terenie miasta
funkcjonuje zespół, który zajmuje się organizacją Dni Młodzieży. Ze strony Kurii jest ksiądz
Mikoś. W ubiegłym tygodniu było takie spotkanie, pana Burmistrza, naszego zespołu, który
jest oddelegowany również do tego, żeby zorganizować działania ze strony miasta. Byli
również przedstawiciele kościołów funkcjonujących na terenie miasta. Jeśli chodzi
o organizację to rzeczywiście przyjęciem i zapewnieniem noclegów i wyżywienia zajmują się
parafianie poszczególnych parafii. Mamy informacje z parafii św. Stanisława, bo tutaj
rzeczywiście był problem z zebraniem chętnych dla odpowiedniej ilości osób, które
pielgrzymów przyjmą. Jako miasto wyraziliśmy chęć wsparcia tego przedsięwzięcia w ten
sposób, że umożliwimy zarówno nocleg jak i zorganizowanie posiłków w SP nr 5. Będziemy
starać się zabezpieczyć te potrzeby, które nie zostaną zabezpieczone przez indywidualnych
mieszkańców. Do organizacji miasta będzie należał jeden dzień pobytu pielgrzymów i tutaj
zaproponujemy zajęcia sportowe jak i zajęcia kulturalne w zespole, który ze strony miasta
będzie się zajmował organizacją, jest pan dyrektor MOSiR, pani dyrektor MDK,
przewodniczy temu Wydział Promocji Miasta.
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj zapytała się o materiały promocyjne
promujące Myszków.
Pani Burmistrz powiedziała, że w tej chwili jest to w fazie organizacji. Mamy swoje materiały
promocyjne, bo tak to traktujemy jako promocje miasta wśród osób, które trafia na Światowy
Dzień Młodzieży.
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Radna Mirosława Picheta zapytała, kiedy rozpoczną się prace odnośnie gruntówek, czy
nakładek?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że bardzo niedługo, bo jesteśmy po przetargach, lada moment
powinny się rozpoczynać prace.
Radny Zenon Ludwikowski dodał, że na początku maja.
Pani Burmistrz dodała, że to jest ostatni tydzień kwietnia, więc lada moment.
Radna Mirosława Picheta zapytała, czy już dokładnie zostały wybrane gruntówki, które będą
naprawiane.
Pani Burmistrz odpowiedziała, póki co te informacje, które były do przetargu zgłaszane.
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj zapytała, czy radni mają jeszcze jakieś
pytania?
Radny Norbert Jęczalik poruszył temat Budżetu Partycypacyjnego odnośnie pozostałych
inwestycji dotyczących placów zabaw.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że w tej chwili gmina ma wybranych realizatorów placów
zabaw i dostawę parku linowego. Dwa zapytania ofertowe, ponieważ nie przekraczały kwoty
30.000 Euro będą przygotowywane zapytania ofertowe na plac sportowy, dojazd do placu
sportowego i nakładkę na ul. Sikorka. Mamy w tej chwili zgłoszony do postępowania
przetargowego projekt na chodnik przy ul. Jana Pawła II. Kolejny chodnik jest w ul.
Nowowiejskiej i tu będziemy ogłaszać przetarg na ul. Nowowiejską. Jesteśmy tuż przed
ogłoszeniem przetargu na dwa boiska: boisko na placu szkolnym w ZSP nr 2 i na Ciszówce.
Pan Z. K. mieszkaniec miasta Myszkowa poruszył temat Młodzieżowej Rady Miasta,
zachowania się dzieci.
Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj poprosiła, żeby mieszkaniec przeszedł
do rzeczy, żeby skrócić dyskusję na ten temat. Będziemy rozmawiać na kolejnej komisji.
Pan Z. K. mieszkaniec miasta Myszkowa powiedział, że będzie skarga konstytucyjna. Miał
możliwość przyglądania się tej komisji, były tu osoby z MOPS, które nic nie powiedziały,
czuły się przygotowane, żeby coś Państwu powiedzieć. Gdyby dzieci widziały takie
prowadzenie komisji zdziwiłyby się, kogo naśladować. Zaproponował zorganizowanie Rady
Seniorów. Dodał, że napisał pismo do Rady i nie ma żadnego odzewu. Podzielił zdanie
radnego Zaczkowskiego odnośnie powstania Młodzieżowej Rady Miasta.
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Prowadząca obrady komisji pani Ewa Ziajska – Łazaj powiedziała, że wstępnie następna
komisja ustalona jest na 23 maja, potem w czerwcu. Teraz sesja zaplanowana jest 5 maja, a
następna 30 czerwca.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Prowadząca obrady

Protokołowała

Magdalena Niewiadomska

Ewa Ziajska - Łazaj
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