PROTOKÓŁ Nr 10/18
z posiedzenia połączonego Komisji Finansów i Budżetu Miasta
oraz Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
z dnia 29 października 2018r.
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 12 osób – wg załączonej listy
obecności.
3. Pani Iwona Franelak – Zastępca Burmistrza Miasta Myszkowa.
4. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
5. Pan Ryszard Woszczyk – prezes spółki ZWiK.
Nieobecni radni:
1. Pan Krzysztof Kłosowicz – nieusprawiedliwiony.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Ocena realizacji inwestycji i remontów w 2018r. oraz analiza poniesionych kosztów.
4. Informacja na temat wniosków złożonych przez radnych do projektu budżetu na 2019r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła pani Beata Pochodnia. Powitała zebranych na
posiedzeniu. Stwierdziła prawomocność obrad. Przedstawiła porządek posiedzenia. Zapytała,
czy radni zgłaszają jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
18 radnych. Przy 18 głosach za, 0 głosach wstrzymujących się, 0 głosach przeciw porządek
obrad przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
Do protokołu z dnia 24.08.2018r. Komisji Finansów i Budżetu uwag nie zgłoszono. Przy 12
głosach za, protokół z Komisji Finansów i Budżetu w dniu 24.08.2018r. został przyjęty
jednogłośnie.
Do protokołu z dnia 28.09.2018r. Komisji Finansów i Budżetu i Komisji Zdrowia, Rodziny i
Polityki Socjalnej uwag nie zgłoszono. Przy 12 głosach za, protokół z połączonego
posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu i Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej w
dniu 28.09.2018r. został przyjęty jednogłośnie.
Do protokołu z dnia 24.09.2018r., Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw uwag nie zgłoszono. Przy 14 głosach za, protokół z Komisji Rozwoju Miasta,
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniu 24.09.2018r. został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 3.
Ocena realizacji inwestycji i remontów w 2018r. oraz analiza poniesionych kosztów.
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Przewodnicząca Komisji Beata Pochodnia powiedziała, że informacje w tej sprawie radni
otrzymali. Zapytała, czy radni mają jakieś pytania?
Radna Iwona Skotniczna zapytała o ulice: Klonową i Sadową. Przypomniała, że były dwie
oferty i zawyżały cenę taka jaka jest proponowana. Poinformowała też, że rozmawiała z p.
Andrzejem Hagno, który poinformował, że trwa etap sprawdzania, czy wszystko jest dobrze
zrobione. Zapytała, czy już jest decyzja podjęta co dalej?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że nadal oferty są w procesie sprawdzania. Tutaj musimy mieć
ofertę z najkorzystniejszą ceną po to, żeby proponować albo unieważnić postępowanie z
powodu przekroczenia kwot, albo znaleźć pieniądze, żeby wybrać najkorzystniejszą ofertę.
Poinformowała, że w tej chwili żadna decyzja nie zapadła oferty nie są zbadane.
Pani Radna Iwona Skotniczna zapytała, kiedy będzie ta decyzja po zbadaniu ofert? Było
mówione, że zajmie to około trzy tygodnie. To już jest?
Pani Burmistrz potwierdziła, że już jest.
Radna Zofia Jastrzębska zapytała o ul. Nierada. Radni dostali informację w materiałach, że
rozpoczęcie postępowania przetargowego obejmującego budowę tej drogi będzie po
zabezpieczeniu środków przeznaczonych na inwestycję Batalionów Chłopskich. Kiedy środki
te będą przypuszczalnie będą?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że o tym można porozmawiać przy okazji budżetu na rok
2019. Trudno w tej chwili powiedzieć, czy będzie na tyle tych pieniędzy, aby zabezpieczyć
budowę drogę w ul. Nierada. Trwają prace nad budżetem.
Radna Zofia Jastrzębska powiedziała, że wstępnie z rozmów wynikało, iż jak zostaną
pieniądze z Batalionów Chłopskich, to część tych pieniędzy będzie przeznaczona na
rozpoczęcie budowy tej drogi.
Pani Burmistrz powiedziała, że jest oczywiście taka możliwość, żeby podzielić na etapy ul.
Nierada, ale w tym zakresie nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Wszystko zależy, jak wyjdzie
nam konstruowanie budżetu na rok następny i jakimi środkami będziemy dysponować.
Radna Zofia Jastrzębska zapytała o ul. Krakowską, kiedy będzie tam oświetlenie?
Pani Burmistrz powiedziała, że czekamy na projekt na ul. Krakowskiej, tam wyszedł problem
ze słupem. Po ekspertyzie tego słupa okazuje się, że trzeba ten słup jednak wymienić mimo,
że to nie było przewidziane w projekcie.
Radna Zofia Jastrzębska zapytała odnośnie ul. Towarowej i odcinka drogi, która ma być
poprawiona, czy są prowadzone rozmowy z Koleją ten temat?
Pani Burmistrz powiedziała, że nie.
Radna Zofia Jastrzębska zapytała, czy są jakieś porozumienia czy pisma?
Pani Burmistrz powiedziała, że nie zna tematu negocjacji z PKP na temat drogi Towarowej.
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Radna Mirosława Picheta zapytała, na jakim jest etapie ul. Ogrodowa? Wie, iż był przetarg,
były oferty i że kwota jest przekroczona, która znajduje się w budżecie?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że na ul. Ogrodową również mamy złożone oferty, są w
trakcie badania. Wskazana inwestycja składa się z dwóch części. Pierwsza część dotycząca
wymiany wodociągu i koszty związane z wymianą wodociągu, które poniesie Zakład
Wodociągów i Kanalizacji. Druga część jest w kwocie, którą przewidywaliśmy, albo jest
bardzo niewielka różnica albo jej nie ma w stosunku do tej zaplanowanej w budżecie.
Radna Mirosława Picheta zapytała, czy jest nadzieja, że ta inwestycja (…)?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że trwa ocena ofert. Jeżeli oferty okażą się ofertami
poprawnymi, jeżeli uzupełnienia dokumentów właściwie zawodzą w każdym przetargu, jeżeli
ten proces przebiegnie poprawnie to jest bardzo duża szansa na wybranie oferty.
Radna Mirosława Picheta zapytała, jak długo będą badane oferty??
Pani Burmistrz odpowiedziała, że gmina ma okres związania ofertą 30 dni, tak jest w każdym
przetargu poza przetargami unijnymi. Czasem zdarza się, że jesteśmy zmuszeni do
przedłużenia tego czasu związania ofertą. Z tego względu wszystkie postępowania
przetargowe prowadzone są w procedurze odwróconej, a to jest procedura bardzo
długotrwała. W tej chwili nie jest w stanie podać tego terminu, oczywiście gmina chciałaby
jak najszybciej i zmieścić się w terminie związania oferty.
Radna Mirosława Picheta zapytała, zapytała czy w terminie 30 dni będzie to możliwe?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że jest możliwe od momentu otwarcia ofert.
Radny Robert Czerwik zapytał o budowę chodnika i oświetlenia w ciągu ul. Jana Pawła II.
Mamy informację, że brak zainteresowania ze strony właściciela. Czy wystąpiliśmy ponownie
o jakieś zainteresowanie z jego strony, czy odniósł się do naszych pism?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że przy poprzednim właścicielu, którym była Jurajska
mieliśmy sprawy w zasadzie już na etapie finalizacji, natomiast niestety nastąpiła sprzedaż,
nowy właściciel zupełnie nie jest zainteresowany, dlatego wykonanie tego chodnika będzie
możliwe najprawdopodobniej tylko w przypadku domówienia transakcji zakupu tego gruntu,
który jest nam tam potrzebny. Tu już nie ma mowy o żadnym przekazaniu, właściciel ma
zupełnie inne podejście. Te rozmowy musimy ponowić za jakiś czas, no bo też wiadomo, że
nie ma sensu pytać o to co tydzień, dlatego, że on nie zmieni tak szybko zdania. W momencie,
w którym będziemy planować być może już budżet przyszłoroczny trzeba będzie wystąpić
z propozycją odkupienia tego gruntu. Wtedy ewentualnie, jeśli rada podejmie taką decyzję
o wydatkowanie środków na ten cel, będziemy rozmawiać o przeprowadzeniu inwestycji.
Radna Halina Skorek-Kawka zapytała o budowę drogi w ul. Ceramicznej na odcinku od Jana
Pawła do Słowackiego. Czy ta dokumentacja już jest w tej chwili dokończona?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że dokumentacja jest zlecona i jest na etapie przygotowywania
do oddania i do zgłoszenia do pozwolenia na budowę. Jeszcze w tej chwili nie jesteśmy na
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etapie odbioru, macie Państwo podany termin, jakim związana jest firma projektująca.
Radna Halina Skorek-Kawka zapytała, czy decyzja zezwolenia do 30 listopada?
Pani Burmistrz potwierdziła, że na 30 listopada. W tej chwili nic nie wskazuje na to, że termin
jest zagrożony.
Radna Halina Skorek-Kawka zapytała, czyli jest nadzieja, że inwestycja będzie zrealizowana
w przyszłym roku?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że będziemy mieć dokumentację projektową, jeżeli
przyszłorocznym budżecie zadecydujecie Państwo o takim układzie środków
z przeznaczeniem na tą drogę, tak będziemy proponować. Oczywiście jest szansa, żeby
rozpocząć procedurę przetargową. Nie będę tutaj powtarzała tych sytuacji, że mogą nie
przyjść firmy, może nie być oferty itd. Ale może też być, może być w cenie i może się
wszystko udać.
Radna Halina Skorek - Kawka zapytała o ul. Ceramiczną wzdłuż kolejki. Czy jest już decyzja
od Wojewody Śląskiego o przejęciu przez miasto tego odcinka ulicy Ceramicznej?
Pani Burmistrz poinformowała, że nie. Takiej decyzji nie mamy, ale upewnię się w Wydziale
Nieruchomości i odpowiem na to pytanie.
Radna Halina Skorek - Kawka zadała kolejne pytanie o ul. Jana Pawła II, budowę drogi,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kiedy będzie aktualizowana dokumentacja?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że z ul. Jana Pawła II sytuacja jest bardzo skomplikowana,
dlatego, że otrzymujecie Państwo propozycję budżetów, które później są głosowane,
z zapisami dalekiego przesunięcia tej inwestycji. Z takiego powodu, że będzie to jedna
z kosztowniejszych inwestycji w obszarze miasta i budżetowi bez żadnego dofinansowania
będzie bardzo trudno udźwignąć taką inwestycję. Nawet na tym osiedlu, które jest tak gęsto
zabudowane, mocno zaludnione nie spełniamy wskaźników związanych z ilością przyłączeń
na 1 km sieci. Wygląda to tak, że tam, gdzie na ulicach są bloki, to te wskaźniki wyglądają
zupełnie inaczej. Natomiast tutaj jest zabudowa niska, zabudowa rozproszona i tych
wskaźników nie spełniamy. Dlatego start o dofinansowanie w tym zakresie, póki co jest
niemożliwy. Nosimy się z zamiarem pisania pisma do premiera, to odniosło skutek
w przypadku czystego powietrza, mam nadzieje, że również w przypadku kanalizacji
odniesie z prośbą o rozważenie możliwości zmiany tych wskaźników. Jesteśmy w tak
nieszczęśliwej sytuacji, że nie łapiemy się na testach, które dotyczą rozwoju obszarów
wiejskich, bo tak nie możemy, a równocześnie bardzo trudno jest w Myszkowie spełnić
wskaźniki, które dotyczą miast większych. Tam, gdzie jest zabudowa wysoka i gdzie ta ilość
podłączanych osób jest zupełnie inna, przy podłączeniu jednego bloku na krótkim odcinku,
wtedy wskaźniki wychodzą. Mamy kłopot z dofinansowaniem w tym zakresie. Jeżeli, tylko
pojawią się jakieś realne możliwości ubiegania się o dofinansowanie to rzeczywiście, ten
obszar miasta będzie traktowany priorytetowo, ponieważ przez realizację inwestycji
Myszków- Żarki mamy rozwiązany problem odprowadzania ścieków.
Radna Halina Skorek – Kawka dopytała, jak wygląda sytuacja na osiedlu Wieszczów, czy tam
spełniamy te warunki?
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Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie. Tam, jeżeli będziemy budować w krótkim okresie to
należy liczyć się z tym, że to będą inwestycje ze środków miasta, chyba, że zmienią się
warunki ustawy o finansach.
Radna Marzena Kozak zapytała o ogłoszony przetarg na ul. Szpitalną, czy nie wyłoniono
żadnego wykonawcy?
Pani Burmistrz poinformowała, że nie zgłosił się. Droga Szpitalna jest zgłaszana do
schetynówki, do Programu Rozwoju Dróg Lokalnych. I tutaj mówię już o wszystkich etapach
do zakończenia tej inwestycji. Mam nadzieję, że uzyskamy tam dofinansowanie z tym, że
pewnie nie będziemy dzielić tego na etapy, bo całość jest zgłoszona do tego dofinansowania
wtedy bardzo istotne będzie, żeby wybrać tego wykonawcę i wykonać to w całości w ciągu
jednego roku
Radna Zofia Jastrzębska powróciła do tematu ul. Towarowej. W związku z bardzo złym
stanem chodnika za torami, a wiadomo, że jest to droga kolejowa położona na terenie
kolejowym wystąpiłam z prośbą i apelem do PKP o zabezpieczenie środków, naprawę tej
drogi, żeby była ona przejezdna, bo w tej chwili jest nieprzejezdna. Jeżeli rozpocznie się
budowa wiaduktu drogowego i zostanie w pewien sposób zamknięty przejazd kolejowy, który
istnieje do tej pory, to do domów, które są położone przy tej drodze trzeba będzie dojeżdżać
od strony Włodowic, od drogi na Włodowice. W związku z tym wystosowałam pismo, to
pismo zostało złożone do wiadomości Burmistrza. Nie chodzi mi o nakłady pieniężne na tą
drogę tylko, żeby ktoś mnie poparł w tych moich działaniach.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że pismo, które do wpłynęło kojarzy, ale niestety nie może
przypomnieć sobie w tym momencie odpowiedzi, ani dalszej drogi tego pisma. Udzielę
odpowiedzi po rozmowie z Wydziałem Inwestycji, bo tam było skierowane.
Radna Zofia Jastrzębska powiedziała, że odpowiedzi też nie dostała, więc uważała, że do
Urzędu Miasta też nie przyszło, ale poprosiła, żeby o tym pamiętać.
Pani Burmistrz powiedziała, że sprawdzi i odpowie, co zadziało się z pismem.
Prowadząca obrady komisji Beata Pochodnia zadała pytanie o ul. Siewierską, bo tutaj były
perturbacje dotyczące z koniecznością przeprojektowania części.
Pani Burmistrz poinformowała, że niestety tak.
Prowadząca obrady komisji Beata Pochodnia zapytała, czy w tej chwili w dalszym ciągu,
trwają rozmowy z wykonawcą?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że właśnie tak to jest, w tej chwili jeszcze mamy nie
zakończoną sprawę ul. Siewierskiej. Oczywiście o dalszych losach tego projektu będziemy
informować.
Do punktu 4.
Informacja na temat wniosków złożonych przez radnych do projektu budżetu na 2019r.
Pani Burmistrz powiedziała, że radni otrzymali kopie wszystkich wniosków, które wpłynęły
do budżetu miasta, te wnioski są analizowane w chwili obecnej, ponieważ jesteśmy na etapie
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spinania zarówno decyzji bieżących jak i majątkowych. Propozycje, które zostały złożone
przekraczają możliwości finansowe gminy, tak dzieje się zawsze przy każdym składaniu
propozycji do budżetu. Chciałabym bardzo kiedyś powiedzieć „ wszystko da się zrobić”,
wiadomo, że takiej sytuacji nie ma. Będziemy się zastanawiać jak rozłożyć w czasie,
ponieważ propozycje składacie Państwo takie, które wynikają z potrzeb ludzkich. My nad
tymi potrzebami zawsze się pochylamy i musimy rozkładać to w czasie i dbać o to, żeby
zadłużenie miasta nie szybowało, żeby to było pod kontrolą. Te propozycje na pewno znajdą
odzwierciedlenie w budżecie, który będziemy składać do procedowania. Jeżeli są jakieś
pytania konkretne, trudno mi powiedzieć, czy będę w stanie w tej chwili na ten temat
powiedzieć, ale jestem gotowa na państwa pytania.
Radny Zenon Ludwikowski powiedział, że ponieważ nie została wykonana w jego dzielnicy,
jeśli chodzi o drogę Zielną, drogę Pustą i drogę Kruczą w pozycji remonty, w pozycji
nakładki asfaltowe Poprosił, aby uwzględnić to na 2019 rok. Jest to około 600 m nakładki
asfaltowej. Ul. Zielna, ul. Pusta i ul Krucza. To są trzy takie odnogi, które, wchodzą w ul.
Okrzei. Ulica Okrzei jest główna, a te trzy są boczne, zwłaszcza ul. Zielna tutaj, można
powiedzieć trzeci świat, jeśli chodzi o drogi. A jest, to samo centrum.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że składa wnioski w tej treści od kilku lat. Czy będzie
to uwzględnione, bo ktoś składa rok, dwa i jednak są uwzględnione te wnioski, czy te, które,
są powtarzane w tej samej treści od kilku lat? Czy jest szansa, że to będzie zrobione?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie chciałaby się wypowiadać w kontekście wniosków
składanych przez poszczególnych radnych, ponieważ na ten temat w tej chwili udzielić
odpowiedzi po prostu nie mogę. Jesteśmy na etapie pracy nad budżetem, dlatego nie podejmę
się tutaj odpowiedzi, czy będą uwzględnione, czy nie. Są one zawsze analizowane
i wykonywane w miarę możliwości finansowej.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że rozumie, ale może jakaś kolejność będzie
uwzględniona?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że trudno o jakąś kolejność. Jeżeli wniosek jest składany, on
naprawdę jest realizowany pod kontem zasadności, realności wykonania. Nie wydaje mi się,
żeby akurat Pani wnioski były traktowane inaczej.
Radna Zofia Jastrzębska zapytała, czy radny może z tych wniosków wybrać jakieś swoje
priorytetowe, na które można by było przeznaczyć w tym roku pieniądze? Rozumiem, że
wszystko nie będzie zrealizowane. Czy możemy jakieś priorytety?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że rozmawiać zawsze możemy, zawsze jesteśmy otwarci na
rozmowę.
Radna Halina Skorek – Kawka powiedziała, że różnie to bywa we wnioskach, ale to jest taki
temat gorący na dzisiaj. Chodzi mi o uruchomienie przystanku autobusowego u zbiegu ulic
Osińska Góra i Pszenna.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że o tym rozmawiałyśmy, czy to jest z podjazdem, tak?
Radna Halina Skorek – Kawka powiedziała, że chodzi o przejęcie tego terenu, gdzie miałby
autobus zawracać. Pan N. właściciel tego terenu bardzo chętnie to odda dla miasta, bo i tak
tam wszyscy jeżdżą i zawracają. Pan nieodpłatnie odda ten teren dla miasta. Bardzo bym
prosiła, żeby to uregulować do czasu przetargu na komunikację.
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Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie zostawiła tego tematu bez rozpoznania i to nie jest taka
prosta sprawa, jak w tej chwili zostało to przedstawione, że tylko rozmowa z panem N.
załatwia temat. Dlatego, że wchodzimy tam w działki sąsiednie tam mamy problemy z tymi
własnościami, bo to nie będzie tylko działka pana N. Temat jest rozważany, Burmistrz
również mówił, że będziemy starali się uwzględnić ten przystanek przy kolejnym
postępowaniu przetargowym, a sprawy własnościowe sukcesywnie będą. Nie zapomnimy
o tym temacie, on jest rozważany. Z panem N. już chyba nieruchomości rozmawiały.
Radna Mirosława Picheta powiedziała, że we wrześniu złożyła Termomodernizację SP nr 2
przy ul. Jaworznickiej, bo jak wiemy zostały tylko dwie szkoły, które jeszcze w tej chwili nie
są zmodernizowane. Czy w tym temacie są złożone jakieś wnioski o pozyskanie środków na
remont i modernizację tych szkół? Jeszcze w środku w szkole są szatnie. Te szatnie z tego co
ludzie mówią, urągają w obecnej sytuacji, te szatnie mówią dosłownie odzwierciedlenie PRL.
Radna poprosiła, żeby również wewnątrz szkoły zająć się tym tematem i zmodernizować tę
szatnię.
Pani Burmistrz powiedziała, że jeśli chodzi o remont szatni to jest to inna sytuacja niż
wydatki inwestycyjne i remonty prowadzone przez gminę. Co roku w MZEASiP prowadzimy
taką akcję zbierania wniosków od dyrektorów poszczególnych szkół, gdzie oni przedstawiają
swoje potrzeby remontowe i to o czym pani mówi o remoncie szatni, w takich wnioskach
powinno się znaleźć. Wiadomo, że potrzeby szkół, tak jak potrzeby całego miasta przerastają
możliwości finansowe, ale rokrocznie staramy się i udaje nam się to zrobić, ponieważ takie
mamy informację od dyrektorów szkół, że są bardzo zadowoleni z ilości pieniędzy, które na
remonty w szkołach się przeznacza. W tym roku takie remonty również były zgłaszane.
Sprawdzę, czy akurat remont szatni w SP nr 2 był zgłaszany, czy może akurat pani dyrektor
uznała tam inne ważniejsze rzeczy i odpowiem, czy ten remont był planowany na przyszły
rok, czy nie. Jeśli chodzi o termomodernizację szkoły, rzeczywiście zostały w mieście jeszcze
dwie niestermozmodernizowane, to jest szkoła na Będuszu i szkoła na Światowicie. Musimy
najpierw wykonać projekty termomodernizacji tych szkół, ponieważ gmina takich
dokumentów nie posiada i na pewno w przyszłym roku takie projekty zostaną zlecone.
Dopiero w momencie, kiedy będziemy posiadali takie projekty będziemy mogli ewentualnie
starać się jakieś dofinansowania. Jeżeli takie możliwości będą na pewno to uczynimy.
Dlatego kolejność taka, najpierw projekt budowlany, po to, żeby móc aplikować o środki
zewnętrzne.
Prowadząca obrady komisji Beata Pochodnia zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania?
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
Prowadząca obrady komisji Beata Pochodnia zapytała, czy radni w związku z projektem mają
jakieś pytania?
Pani Burmistrz poinformowała, że na sesji będzie prośba do Państwa o przyjęcie
autopoprawki budżetu do zmian, właśnie dotyczącej tej uchwały. Jeżeli Państwo pozwolicie,
chciałybyśmy przedstawić tą autopoprawkę w tej chwili.
Pani Skarbnik powiedziała, że w październiku były przeprowadzone rozmowy na temat
dofinansowania jednostek OSP. Tylko to był taki okres, w którym nie potrafiłam powiedzieć,
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czy zabezpieczę środki na ten cel, w związku z powyższym wstrzymaliśmy się i po
sprawozdaniu na III kwartał, wydział merytoryczny złożył wniosek już konkretny
o dofinansowanie pięciu jednostek: OSP Nowa Wieś, Mrzygłódka, Smudzówka, Mrzygłód,
Myszków. Chodzi o zwiększenie środków na dotację utrzymania w gotowości bojowej, czyli
na zakup paliwa, naprawa samochodu, przeglądy techniczne, badania, ubezpieczenia. Jest to
kwota 28.450,00 zł, OSP Nowa Wieś 5.000,00 zł, OSP Mrzygłódka 9.000,00 zł, OSP
Smudzówka 4.250,00 zł, OSP Mrzygłód 7.400,00 zł, OSP Myszków 2.800,00 zł. Ponadto
w ramach wydatków majątkowych proponowane jest przesunięcie na rozbudowę garażu
w OSP Smudzówka kwota 25.000,00 zł. Zostały środki na wydatkach majątkowych,
w związku z tym projektem dokonujemy przesunięć. Natomiast, jeżeli chodzi o kwotę
28.450,00 zł będę proponowała zmniejszenie planu w administracji na wynagrodzenia, mamy
bardzo dużą absencję chorobową, w związku z tym ta kwota będzie przesunięta z działu 750
na dział 754. Jeszcze jedna poprawka będzie dotyczyła zmiany załącznika remontowego.
Zabezpieczamy środki na gruntówki i przesuwamy w ramach tego samego paragrafu tego
samego rozdziału pomiędzy zadaniami w załączniku 2,2 remont mostów na zadania
remontowe w ramach remontu do nawierzchni gruntowej kwotę 100.000,00 zł.
Radna Zofia Jastrzębska powiedziała, że piec centralnego ogrzewania w jednostce OSP
Mrzygłodzie jest piecem, który nie wiadomo, czy do końca tej zimy dotrzyma. Poza tym jest
to taki stary piec, który bardzo zanieczyszcza środowisko, taki kopciuch tak zwany. Jeżeli
istniałaby możliwość z tych pieniędzy, które zostały poprosiła o kwotę 15.000,00 zł na zakup
nowego pieca. Samochód w OSP Mrzygłodzie został sfinansowany dodatkowo z innych
pieniędzy, w związku z tym na tym samochodzie wystąpiły oszczędności. W związku z tym
poprosiła komisję, p. Skarbnik i p. Burmistrz o pozytywne przychylenie się do prośby.
Pani Burmistrz powiedziała, że ta kwestia nie była zgłaszana.
Radna Zofia Jastrzębska powiedziała, że nie, bo to wynikło teraz.
Pani Burmistrz powiedziała, że argumentów wydaje się, że jest sporo, bo i ochrona
środowiska i ogrzewanie. Przeanalizujemy zgłoszoną propozycję tak na gorąco i ewentualnie
w tej autopoprawce uwzględnimy, oczywiście po opinii Państwa. W tej autopoprawce
ewentualnie przed sesją udzielimy odpowiedzi, czy jest taka możliwość, czy jej nie ma. Pani
Burmistrz poprosiła o zaopiniowanie tej zgłaszanej poprawki, natomiast jeżeli chodzi o piec,
rozważymy temat i odpowiemy przed sesją. Jutro jest jeszcze jedna komisja.
Radna Zofia Jastrzębska powiedziała, że stawia taki wniosek formalny na komisji poprosiła
o przegłosowanie tego wniosku.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, żeby odpowiednie służby zajęły sprawdzeniem, czy to
jest tak pilne i konieczne, dopiero będzie wiarygodna i sprawdzona informacja.
Radna Zofia Jastrzębska powiedziała, że to jest temat świeży.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że pani Burmistrz jest zaskoczona tą kwestią. Zima może
jeszcze za tydzień nie przyjdzie.
Pani Burmistrz powiedziała, że na pewno wymaga przeanalizowania dlatego, że temat jest
zgłoszony dziś.
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Prowadząca obrady komisji Beata Pochodnia powiedziała, że jeśli radna składa wniosek
formalny poprosiła o sformułowanie tego wniosku.
Radna Zofia Jastrzębska sformułowała wniosek formalny.
Komisja wnioskuje o przeznaczenie środków finansowych w kwocie 15.000,00 zł na
zakup nowego pieca c.o. dla jednostki OSP w Myszkowie Mrzygłodzie ze względu na
zużycie pieca, zły stan techniczny oraz to, że eksploatowanie go powoduje znaczne
zanieczyszczenie środowiska.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 18 radnych. Przy 14 głosach za, 0 głosach
przeciwko,4 głosach wstrzymujących się wniosek został zaopiniowany pozytywnie zwykłą
większością głosów.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy pani radna składała wniosek, który może wpływać na
tą autopoprawkę?
Prowadząca obrady komisji Beata Pochodnia zaproponowała zaopiniowanie projektu uchwały
wraz z zaproponowaną autopoprawką.
Radna Zofia Jastrzębska powiedziała, że to są pieniądze, które pani skarbnik, powiedziała, że
pieniądze zostały.
Pani Skarbnik poinformowała, że dla samej tej uchwały, projekt jaki Państwo otrzymacie
przed sesją pewno wpływa, bo to są przesunięcia. Jeśli chodzi Pani, czy są zwiększone środki
na ten cel, no to rzeczywiście, jeżeli zostały z samochodu no to wtedy będą tylko przesunięcia
pomiędzy paragrafami.
Prowadząca obrady komisji Beata Pochodnia powiedziała, że w tej chwili komisja opiniuje
poprawkę w tym kształcie.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 18 radnych. Przy 16 głosach za, 0 głosach
przeciwko, 2 głosach wstrzymujących się projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Odbyło się głosowanie nad zgłoszoną autopoprawką. W głosowaniu brało udział 17 radnych.
Przy 16 głosach za, 0 głosach przeciwko, 1 głosie wstrzymującym się projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/49/15 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Myszków udostępnionych dla operatorów
i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek
opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków.
Prowadząca obrady komisji Beata Pochodnia zapytała, czy są jakieś uwagi do tego projektu?
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że kiedyś zgłaszała na komisjach i na sesji sprawę
przystanku budowy wiaty na Placu Dworcowym przy Lidlu. To już jest parę miesięcy temu,
już następna zima się zbliża. Co miasto w tej kwestii zrobiło, jakie rozmowy były
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prowadzone? Czego możemy dowiedzieć się w tym temacie odnośnie budowy wiaty na Placu
Dworcowym przy Lidlu?
Pani Burmistrz zapytała, jeżeli mówi pani o tym przystanku, który jest w tej chwili tylko
masztem oznaczony?
Radna Iwona Skotniczna odpowiedziała, że tak.
Pani Burmistrz poinformowała, że tutaj nie jest planowana póki co wiata.
Radna Iwona Skotniczna przypomniała, że jak była komisja wiosną.
Pani Burmistrz powiedziała, że przypomina sobie.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że na sesji zgłaszała, bo to zgłaszają mieszkańcy,
którzy dojeżdżają i młodzież, która dojeżdża z okolicznych miejscowości i w przypadku
brzydkiej pogody muszą się chronić w sklepach. Nie każdy sprzedawca się zgodzi na to, żeby
tam stały osoby, które nie kupują, tylko się chronią. Zgłaszała to, żeby taka wiata powstała,
Pan Burmistrz obiecał, że się tym tematem zajmie. Jest zima następna, póki co nas jeszcze
oszczędza, ale to jest już taki czas, że może się pojawić i chciałabym, żeby coś w tym temacie
zostało zrobione.
Pani Burmistrz powiedziała, że udzieli Pani radnej odpowiedzi na to pytanie.
Radny Dariusz Muszczak zwrócił się do pani radnej w tym wątku, żeby radni wiedzieli jak to
wygląda w praktyce. Wygląda to w taki sposób, że jeżeli jest brzydka pogoda i pada, to co
wytrwalsi mokną, a ci mniej wytrwalsi, czyli zdecydowana większość udaje się pod
zadaszenie Lidla i tam jak kury na grzędzie oczekują na autobus i później dzieje się dość
sytuacja niebezpieczna, bo ci ludzie wychodząc na autobus nie obchodzą tego odcinka drogi
do ronda albo do przejścia naprzeciwko dworca, tylko przechodzą przez drogę.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że sprawdzi i udzieli odpowiedzi. Natomiast, jeśli chodzi o tą
uchwałę, ta propozycja związana jest z wykonywaniem inwestycji pomiędzy Myszkowem, a
Żarkami, związane to jest z przesunięciem przystanków, znaczną zmianą miejsc tych zatok
postojowych i tutaj nasza propozycja umiejscowienia dwóch przystanków na ulicy Dworskiej.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 17 radnych. Przy 17 głosach za, 0 głosach
przeciwko, 0 głosach wstrzymujących się projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.
Prowadząca obrady komisji Beata Pochodnia poinformowała, że projekt uchwały dotyczy
nieruchomości przy ul. 1 Maja.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 17 radnych. Przy 17 głosach za, 0 głosach
przeciwko, 0 głosach wstrzymujących się projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie.
4/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowymi dzierżawcami.
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Prowadząca obrady komisji Beata Pochodnia poinformowała, że projekt uchwały dotyczy ul.
Kościuszki.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 17 radnych. Przy 17 głosach za, 0 głosach
przeciwko, 0 głosach wstrzymujących się projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie.
5/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myszków”.
Pani Burmistrz poinformowała, że radni mieli już dwukrotnie przedstawiany regulamin.
Pierwsza wersja, która była głosowana, następnie po wprowadzeniu poprawek, głosowaliście
drugą, w tej chwili przedstawiamy trzecią po uwzględnieniu uwag Wód Polskich. Natomiast
o szczegółach później.
Prowadząca obrady komisji Beata Pochodnia zapytała, czy w związku z regulaminem radni
będą mieć pytanie do pana prezesa?
Pani Burmistrz przypomniała, że to już było dyskutowane.
Pan Ryszard Woszczyk prezes ZWiK powiedział, że chciałby skomentować ten regulamin.
Prowadząca obrady komisji Beata Pochodnia powiedziała, że skoro nie ma uwag.
Radna Iwona Skotniczna poprosiła, żeby Pan prezes powiedział.
Pan Ryszard Woszczyk prezes ZWiK powiedział, że chciałby, żeby radni wiedzieli, bo to tak
można odnieść, że ktoś coś źle zrobił. Ta pierwotna wersja regulaminu była dużo lepsza niż
ta, którą teraz zmieniliśmy. Ale jedna i druga jest wyjątkowa dobra. Można się zastanowić,
czy chcemy mieć rację, czy chcemy mieć sprawę załatwioną. Chcemy mieć sprawę
załatwioną jako firma tak samo tutaj jako gmina. Mówię nie tylko jako osoba, która jest
odpowiedzialna w naszym mieście za wodę i za ścieki, ale również jako biegły sądowy,
którym jestem od kilku miesięcy w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Najistotniejszą
uwagą dotyczącej tej pierwotnej wersji było to, że w dziale pierwszym podaliśmy wszystkie
definicje dotyczące przedmiotu działalności tego regulaminu, czyli to jest przyłącze co to jest
rok rozliczeniowy, wszystkie te definicje. Dostaliśmy taką uwagę: „na pewno nie można
stosować takich powtórzeń w celu edukacyjnym zapewniając adresatom regulaminu wiedzę
o całości regulaminu w danej sprawie. Funkcją prawa nie jest informowanie, ale
regulowanie”. Wszystkie definicje usunęliśmy z uwagi na sugestię, natomiast wszystkich
swoich klientów nie będę odsyłał do prawa wodnego do ustawy do zaopatrzenia w wodę
tylko, każdemu będę tłumaczył. Bo prawo jest też dla ludzi, którym trzeba wytłumaczyć skąd
bierze. To jest najistotniejsza zmiana, ten cały dział jest wyrzucony. Jeżeli w opinii, która ma
tyle stron, do każdej rzeczy mogę znaleźć wyrok Sądu Administracyjnego odwrotny.
Natomiast mam taki zapis, że „regulamin nie może zostać uchwalony tylko i wyłącznie dla
jednego konkretnego przedsiębiorstwa nawet jeśli w danym momencie na terenie gminy
działa tylko jedno przedsiębiorstwo”. Cała konkluzja w związku z powyższym, cały
regulamin ma odnosić się do konkretnego przedsiębiorstwa działającego na ternie gminy.
Prowadząca obrady komisji pani Beata Pochodnia powiedziała, że rozumie, że to były
kwestie formalne, uwagi były, nikt nie podejrzewa tutaj o nieumiejętność. Uwagi były
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formalne i należy uwzględnić, zwłaszcza że one są nie do końca dotyczą kwestii stricte
merytorycznych.
Pan Ryszard Woszczyk prezes ZWiK powiedział, że uwagi są uwzględnione.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 16 radnych. Przy 16 głosach za, 0 głosach
przeciwko, 0 głosach wstrzymujących się projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie.
Do punktu 6.
Sprawy różne.
Prowadząca obrady komisji pani Beata Pochodnia poinformowała, że jest prośba skierowana
do Burmistrza o zaopiniowanie wniosku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
ZWIK, który zostanie pokryty wierzytelnością członków gminy Myszków w stosunku do
spółki z tytułem zgody nakładów poniesionych na wodę oraz oczyszczalnię ścieków przy
ul. Okrzei 140. Zapytała, czy radni mają jakieś uwagi w związku z tym wnioskiem? Z uwagi
na brak pytań zaproponowała zaopiniowanie wniosku Burmistrza.
Na posiedzeniu w dniu 29 października 2018r. Komisja Finansów i Budżetu oraz
Komisja Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw wyraziły pozytywną
opinię w sprawie pisma nr OK.0232.1.19.2018.MTP dotyczącego podwyższenia kapitału
zakładowego ZWiK Sp. z o.o. aportem, którego wierzytelność przysługująca Gminie
Myszków z tyt. zwrotu nakładów poniesionych na modernizację oczyszczalni ścieków w
Myszkowie przy ul. Okrzei 140.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 16 radnych. Przy 16 głosach za, 0 głosach
przeciwko, 0 głosach wstrzymujących się wniosek został zaopiniowany jednogłośnie.
Prowadząca obrady komisji pani Beata Pochodnia powiedziała, że na komisje zostało
skierowane pismo w sprawie planowania inwestycji budowy nowoczesnej sieci
światłowodowej. Czy radni mają jakieś uwagi do tego? Mamy pismo dotyczące pisma
dyrektora, o którym rozmawialiśmy. Pismo od Stowarzyszenia Wspólnoty Mieszkańców
„Dom Ludowy” dotyczące znaku B36 przy ul. Wyzwolenia. Czy w związku z tym pismem
radni mają jakieś uwagi, pytania? Z uwagi na brak pytań prowadząca obrady komisji
powiedziała, że komisja przekazuje do rozpatrzenia, pismo będzie rozpatrzone. W tej samej
sprawie pismo do Zarządu Krajowego Dróg, to się powieliło.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że kiedyś zgłaszała w imieniu mieszkańców budowę
przejścia przez ul. Słowackiego. Jeżeli ktoś wychodzi z ul. Sadowej bądź Klonowej, żeby się
dostać na drugą stronę ulicy nie ma jakiegokolwiek przejścia. Po prostu przechodzi się na
dziko. Chodzi o bezpieczeństwo ludzi, bo tam chodzą dzieci do szkoły, ruch jest duży.
Słowackiego jest jedną z takich ulic, gdzie przejazdów jest bardzo dużo samochodami a
chodzi o bezpieczeństwo. Zgłaszałam to kiedyś, Pan Burmistrz miał się tym tematem zająć.
Chciałabym się coś dowiedzieć, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, mówiłam już dawno
odnośnie zegara na Placu Dworcowym, prawdopodobnie to zegar PKP, ale pan Burmistrz
mówił, że zwróci uwagę, żeby ten zegar funkcjonował. Trzecia sprawa na ul. Topolowej na
tym odcinku, który jest błotnym odcinkiem, tam jest fatalne dojście, a na końcu ulicy nie ma
oświetlenia. Nie ma tam żadnej lampy. Ludzie bardzo proszą, żeby tam zainstalować, bo tam
jest niebezpiecznie.
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Pani Burmistrz odpowiedziała, że jeśli chodzi o oświetlenie, sprawdzi, czy tutaj jest mowa
o dobudowie oświetlenia, czy tylko kwestia powieszenia oprawy, bo tego nie wiem.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że prawdopodobnie tam trzeba dobudować to
oświetlenie.
Pani Burmistrz powiedziała, jeżeli trzeba dobudować oświetlenie, to jest to kwestia
wykonania projektu budowlanego i ogłoszenia.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że sprawdzi dokładnie, bo nie chce w błąd
wprowadzić.
Pani Burmistrz poinformowała, że też sprawdzi, jeśli chodzi o oświetlenie. Jeśli chodzi
o zegar PKP możemy, tylko prosić PKP, żeby ustawił zegar, na to wpływu nie ma żadnego.
Nie jest to miejski zegar. Jeśli chodzi o przejście mamy takich wniosków kilka, jeśli chodzi
o drogi powiatowe, drogi ruchliwe i otrzymujemy następujące odpowiedzi, zarówno drogi
wojewódzkie, jak i powiatowe, że jeżeli przejścia dla pieszych nie ma, to piesi są bardziej
ostrożni, tu cytuję odpowiedzi, które otrzymujemy od Policji. Natomiast przejście dla
pieszych w sytuacji, gdzie zaraz jest zakręt, gdzie widoczność nie jest dobra dla samochodów
jadących, jest tak naprawdę dla pieszych jeszcze bardziej niebezpieczna na przejściu niż jak
tego przejścia nie ma. Pani Burmistrz powiedziała, że sprawdzi i również odpowie jeszcze
dzisiaj, jakie pisma poszły w sprawie ul. Słowackiego i jakie są odpowiedzi na ten temat. Jeśli
przejścia nie ma to przejście przez ulicę jest możliwe, jest to przejście wtedy zgodnie
z przepisami pod warunkiem, że zachowa się należytą ostrożność. Na temat ulicy
Słowackiego była na pewno wysyłana korespondencja, o odpowiedziach poinformuje.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że odnośnie bezpieczeństwa pani Burmistrz dobrze
wie, jak młodzież w tej chwili przechodzi w słuchawkach.
Pani Burmistrz powiedziała, że to doskonale wiem i zgadza się, cytowała odpowiedzi, które
otrzymuje zarówno od strony organów wyższych.
Radna Zofia Jastrzębska powiedziała, że wczoraj radni byli na uroczystości z okazji 50 - lecia
MDK, którą uświetniła orkiestra MDK. Zwróciła uwagę, że ta orkiestra boryka się
z trudnościami finansowymi odnośnie nagłośnienia. Część instrumentów mają swoich, część
instrumentów jest własnością MDK. Nie mają ogólnie dość pieniędzy na odpowiednie
nagłośnienie. Radna zapytała, czy nie można tej orkiestry wesprzeć, Oni potrzebują 30.000,00
– 40.000,00 zł, choćby wesprzeć tą orkiestrę 10.000,00 zł.
Pani Burmistrz powiedziała, że potrzeb w mieście jest bardzo dużo. Orkiestra działa świetnie.
Orkiestra finansowana jest z dotacji, którą udzielamy do MDK i z roku na rok są to kwoty
coraz wyższe. Pani Burmistrz dodała, że widzi również potrzeby sekcji działań MDK. To jest
zawsze coś kosztem czego. Nie ma takiej możliwości, żeby przeznaczyć, każdą ilość
pieniędzy na każdą potrzebę, którą zgłasza podmiot funkcjonujący w mieście. Należałoby to
dofinansować, jeżeli to zadanie gminne musimy rozważyć depozyt finansowy. Odpowiedź
jest wciąż taka sama, ale za zgłoszenie dziękuję.
Radna Zofia Jastrzębska zapytała, czy można zanotować, żeby wziąć tą uwagę pod uwagę?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że tak, oczywiście można.
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Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że może orkiestra wytrzyma jeszcze pół roku bez
nagłośnienia na scenie.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że to nie jest zupełnie bez nagłośnienia.
Radna Zofia Jastrzębska skomentowała, że nie mówi, iż jest bez nagłośnienia. Są pewne braki
w tym nagłośnieniu, są stare elementy, które należało by wymienić na nowe.
Pani Burmistrz powiedziała, że ma nadzieję, że radni widzą jak zmienił się MDK, mamy
nowy ekran, nowe nagłośnienie, nowy projektor. Proszę zauważyć, to, co było zrobione.
Oczywiście zgadzam się z tym, że każdą ilość pieniędzy w MDK jesteśmy wstanie
zagospodarować również na nagłośnienie.
Prowadząca obrady komisji pani Beata Pochodnia powiedziała, że usłyszeliśmy również już
o zaawansowanych pracach nad tym, żeby się zmieniło wnętrze MDK i to nagłośnienie
i powinniśmy się jednak cieszyć, że to działa i idzie do przodu.
Radna Beata Jakubiec - Bartnik dodała, że braki to są w większości instytucji, bo i w MOSiR
i wszędzie, każdy może zgłaszać. Mogę też zgłosić 50.000,00 zł na dofinansowanie MKS
Myszków, proszę nie głosować.
Pani Burmistrz stwierdziła, że stąd informacja, że każdą kwotę pieniędzy jesteśmy w stanie
w Myszkowie zagospodarować i w sposób bardzo rzetelny, uczciwy uwzględniając potrzeby.
Tylko, że trzeba też patrzeć na drugą stronę.
Radna Zofia Jastrzębska powiedziała, że jeżeli rozmawiamy o tym wspólnie, jeżeli sobie
nawzajem pewne rzeczy uświadamiamy, to nie może być brane jako wymuszanie tylko
przypominanie o pewnych rzeczach i myślenie.
Pani Burmistrz zgodziła się ze stwierdzeniem przedmówczyni. Natomiast koncepcja aranżacji
akustycznej w MDK bardzo możliwe, że będzie wymagała dużo większej ilości pieniędzy, bo
w tej chwili jest to przygotowywane. Trudno powiedzieć czy w tej chwili temat nagłośnienia
będzie teraz rozsądny, czy musi poczekać, jakie wydatki trzeba ponieś po to, żeby
funkcjonowało to naprawdę dobrze, bo mamy się czym pochwalić. Odbiór wczorajszego
występu był wspaniały.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Prowadząca obrady komisji

Magdalena Niewiadomska

Beata Pochodnia
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