Rada Miasta w Myszkowie
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście
Protokół nr 1/18
1 Posiedzenie w dniu 12 grudnia 2018r.
Obrady rozpoczęto 12 grudnia 2018r. o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:28 tego samego
dnia.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 5 osób.
2. Pani Iwona Franelak – Zastępca Burmistrza Miasta Myszkowa.
3. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
4. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
Obecni:
1. Elżbieta Doroszuk
2. Dominik Lech
3. Halina Skorek - Kawka
4. Jacek Trynda
5. Tomasz Załęcki
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Myszkowa na 2019 rok.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2019r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził pan Dominik Lech. Powitał zebranych na
posiedzeniu. Przewodniczący komisji p. Dominik Lech poprosił o naciśnięcie przycisku
kworum w celu sprawdzenia obecności oraz o zapisanie wyniku głosowania. Stwierdził
prawomocność obrad. Przedstawił porządek posiedzenia. Zapytał, czy radni mają jakieś
uwagi do porządku? Z uwagi na brak uwag poprosił o przyjęcie przedstawionego porządku
posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 5
radnych. Przy 5 głosach za, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 2.
Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Radny p. Jacek Trynda zgłosił radną p. Halinę Skorek- Kawkę.
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Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy są inne kandydatury? Z uwagi na brak
kandydatur zapytał, czy radna p. Halina Skorek – Kawka wyraża zgodę na kandydowanie?
Radna p. Halina Skorek-Kawka wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech poprosił o możliwość użycia na następnej komisji,
projektora, żebyśmy mogli widzieć wyniki.
Pani Burmistrz powiedziała, że jest możliwość.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że to już chyba wszystkie komisje by
musiały być.
Pani Burmistrz odpowiedziała tak.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech poprosił, aby była głosowana kandydatura radnej p.
Haliny Skorek- Kawki.
Odbyło się głosowanie. Przewodniczący komisji p. Dominik Lech stwierdził, że
Wiceprzewodniczącą Komisji została radna p. Andrzej Giewon. Pogratulował radnej objęcia
funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji.
Głosowano wniosek w sprawie:
Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji p. Halina Skorek-Kawka.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (3)
Dominik Lech, Halina Skorek - Kawka, Jacek Trynda
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Elżbieta Doroszuk, Tomasz Załęcki

Do punktu 3.
Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Myszkowa na 2019 rok.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech poprosił panią Burmistrz o parę słów na temat
budżetu.
Radna p. Elżbieta Doroszuk zapytała, czy można zadawać pytania, czy przemyślane wnioski
do budżetu?
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że jakieś pytania do budżetu.
Radna p. Elżbieta Doroszuk powiedziała, że przeglądała budżet, ale nie znalazła tam tematu
kanalizacji sanitarnej, a ten temat w mojej dzielnicy, czyli w okręgu nr 4 od wielu, wielu
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kadencji jest bardzo żywy i wszyscy wyborcy podkreślają, że ta kanalizacja jest niezbędna.
W związku z tym radna powiedziała, że chce złożyć wniosek do budżetu na rok 2019 zadania
związanego, bo wiadomo, że to będzie temat na wiele lat. Jest to ogromne obciążenie
finansowe, ale z nadzieją, że będą pozyskiwane jakieś środki pomocowe zewnętrzne. Radna
powiedziała, że na 2019 rok zawnioskowała o wprowadzenie zadania „Opracowanie
dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej w osiedlu Podlas”. Chodzi
o okręg wyborczy nr 4, czyli ul. Jana Pawła II, Prusa i ulice przyległe. Radna zaproponowała
przesunąć środki z tego samego okręgu, czyli środki finansowe z zadania Budowa chodnika,
oraz budowa oświetlenia ulicznego w ciągu Jana Pawła II, gdzie jest zapisane, że to zadanie
na chwilę obecną jest niewykonalne, bo właściciel terenu na którym miałaby przebiegać ta
inwestycja, zgody nie wyraża. Zaproponowała przesunąć to zadanie na 2021 r., kiedy
właściciel się zdecyduje, a te środki, które tam są 50.000,00 zł w 2019 roku i 150.000,00 zł
w 2020 roku przenieść na opracowanie dokumentacji projektowej.
Pani Burmistrz powiedziała, że jeśli chodzi o kanalizację sanitarną rzeczywiście problemem
na tym osiedlu do tej pory było to, że nie mieliśmy przejścia przez ul. Kościuszki. W tej
chwili po wykonaniu tej inwestycji na odcinku Myszków - Żarki ten problem zniknął. Pani
Burmistrz nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że na tym osiedlu gmina nie projektuje
kanalizacji sanitarnej. Jest takie zadanie w budżecie Budowa drogi ul. Ceramicznej na
odcinku od ul. Jana Pawła do ul. Słowackiego. W tej budowie drogi jest również
przewidziana kanalizacja sanitarna i tak do tej pory w budżecie było, że przebudowa dróg,
również tam gdzie była oczywiście możliwość techniczna podłączenia do kanalizacji planuje
się odcinki kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej czyli buduje się drogi z pełnym
uzbrojeniem z pełną infrastrukturą. Pani Burmistrz przyznała, że wniosek rozumie, bo gdyby
powstała dokumentacja projektowa byłby pierwszy krok zrobiony w takim kierunku.
Poprosiła panią Skarbnik również o wyjaśnienie tego względu, że jeżeli wpiszemy takie
zadanie, właściwie niemożliwe jest wpisanie zadania dotyczącego samej dokumentacji
projektowej. To musi być ze wszystkimi konsekwencjami, czyli z budową tej kanalizacji do
celowo. Musielibyśmy w tym momencie pochylić się nad takim tematem. Wpisanie zadania
infrastrukturalnego, sporządzenie wstępnego kosztorysu na wykonanie już inwestycji,
ponieważ nawet zakładając, że będzie to robione w latach następnych musimy zastanowić się,
skąd w latach następnych wziąć na to pieniądze. Konsekwencją takiego wniosku będzie
również zmiana konieczna do wprowadzenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ponieważ
sam projekt nie stanowi wartości majątkowej, nie stanowi środka trwałego. To nie jest
wydatek tylko w połączeniu z budową dróg. Jest wydatek majątkowy i tylko tak może się to
pojawić w planie budżetu w załączniku 2.2 i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Tak, że to,
że w tej chwili radna wskazuje takie źródło finansowania, jak zabranie z punktu związanego
z budową chodnika, bo tu rzeczywiście jest problem z właścicielem terenu to rozwiązuje
sprawę w bardzo niewielkim procencie. Mówimy tylko o projekcie, a i tak nie wiadomo, czy
tych pieniędzy by wystarczyło, bo te projekty są drogie. Jeżeli dochodzimy do tego, że
będziemy musieli wpisać koszty całej inwestycji na lata następne to zaczynamy się
zastanawiać i borykać się z problemem dopięcia budżetu w latach następnych.
Radna p. Halina Skorek-Kawka powiedziała, że i tak w najbliższym czasie ta kanalizacja
musi być zrealizowana. Po to budowaliśmy zbiornik, kolektor na ul. Żytniej i po to
wydaliśmy dużo pieniędzy na ten cel, żeby zrealizować wreszcie po tylu latach kanalizację na
tak zwanym Osiedlu Wieszczów, które znajduje się w centrum miasta. To jest zwarta
zabudowa, dom przy domu. Wiele gospodarstw znajduje się, nie ma jakiejś przestrzeni, że
tam ileś metrów, czy pół kilometra dom przy domu więc wiadomo, że ludzie się podłączą.
Gdyby nawet nie w stu procentach, to prawdopodobnie w dziewięćdziesięciu procentach po
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prostu ludzie się podłączą do tej kanalizacji. To jest logiczne, żeby tam tą kanalizację zrobić,
mamy się wreszcie gdzie podłączyć. Jak jestem radną szesnaście, tak od samego początku
była mowa o tym, żeby wykonać kanalizację w górce na osiedlu Wieszczów, tylko był
problem, że nie mieliśmy, gdzie podłączyć tej kanalizacji, nie mieliśmy tak zwanego
zbiornika, czy kolektora dzielnicowego. W tej chwili został po tylu latach, trudach,
męczarniach, po przepychaniu tej Żytniej przez szesnaście lat, było to przepychanie z roku na
rok, wreszcie mamy ten zbiornik. Miasto włożyło tyle pieniędzy, no i co teraz, mamy tego nie
zrealizować. Zdaniem radnej będzie to zrealizowane w tej kadencji. W związku z tym, jak
miało by to być zrealizowane w tej kadencji, tam jest projekt duży, bo jest dużo ulic, więc
wykonanie tego projektu może potrwać minimum dwa lata, więc wydaje się logiczne
wprowadzenie tego zadanie. Koleżanka wskazuje źródła na te dwa lata powiedzmy, gdyby
było, projekt realizowany przez te dwa lata to jest łącznie 20.000,00 zł. Wiadomo, że tam na
razie gmina nie będzie chodnika robić. To jest w tej samej dzielnicy, w pobliżu, nie
przeskakujemy z finansami z dzielnicy do dzielnicy, jest to w tej samej dzielnicy w pobliżu
Jana Pawła i wszystkie te ulice znajdujące się na osiedlu. Radna powiedziała, że popiera ten
wniosek, ponieważ mieszka w pobliżu i wiele osób się do Niej zwracało przez te lata, kiedy
wreszcie ta kanalizacja będzie zrobiona. Ciągle tłumaczone było, że gmina nie ma się gdzie
podłączyć. W tej chwili już nie ma tłumaczenia, gmina ma się gdzie podłączyć, ul. Kościuszki
idzie kanalizacja. Zdaniem radnej należałoby w tym momencie wprowadzić to zadanie, żeby
pod koniec kadencji móc je zacząć realizować. Pani Burmistrz wie, że to trwa. Ważność
projektu jest, ile dwa lata, czy trzy lata nawet. Więc gdyby było teraz wykonanie przez te dwa
lat projektu.
Pani Burmistrz poprawiła, że trzy lata.
Radna p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że gdyby było teraz wykonanie projektu to
mamy nadzieję pod konie kadencji ruszyć wreszcie z tą inwestycją.
Pani Burmistrz chciałabym wróciła do swojej wypowiedzi, w której rozpoczęła wypowiedź
od tego, że dzięki wykonaniu kolektora w ul. Żytniej wykonanie tej kanalizacji jest możliwe.
Dodała, że ani jednym słowem w swojej wypowiedzi nie zaprzeczyła temu wnioskowi, a
jedynie wskazała na konstrukcję budżetu i to w jaki sposób w budżecie zadania się umieszcza.
Pani Burmistrz powiedziała, że nie jest Jej celem mówienie, że ten wniosek jest niezasadny,
nie do zrealizowania. Wspomniała tylko o tym, jak wygląda konstrukcja budżetu i na co
musimy w tym momencie zwrócić uwagę wprowadzając takie zadanie. Taki był cel mojej
wypowiedzi. Pani Burmistrz przyznała, że na tym osiedlu kanalizacja powinna powstać, ale
zdaje sobie sprawę z tego jak ogromny to jest koszt. Przy tych zapisach dofinansowań
unijnych, przy tych możliwościach pozyskiwania środków wie, że na obecny moment
pozyskanie dofinansowania na ten cel jest niemożliwe, ponieważ to osiedle mimo bardzo
gęstej zabudowy również nie spełnia wskaźników, które są wymagane. Dodała, że nie
dyskutuje z zasadnością wniosku, chciałaby być dobrze zrozumiana. Wskazała tylko w jaki
sposób zadania, ich finansowanie będzie rzutowało na dalszy proces, czyli na konstrukcję
WPF i wydatki w kolejnych latach.
Radna p. Halina Skorek-Kawka powiedziała, że są zadania oczywiście, które będą
realizowane w tym roku, w przyszłym roku, nowe zadania w nieskończoność nie będą
realizowane. W kolejnych latach zrobi nam się luz, bo w tym roku spadną jakieś zadania,
w następnym roku znowu spadną, więc kiedy dojdziemy za cztery lata, wtedy będzie można
tą inwestycję zacząć realizować. Tym bardziej, że koleżanka nie wskazuje tutaj skąd te środki
weźmiemy, tylko konkretnie wskazujemy, że prosimy o przesunięcie 200.000,00 zł z tych
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dwóch lat na wykonanie tylko projektu. Tym bardziej jak trzy lata jest ważny projekt to i tak
ta inwestycja musi być w końcu zrealizowana. Radna dodała, że w zasadzie gmina nie ma
konkretnej inwestycji kanalizacyjnej, bo ul. Ogrodowa chyba to jest chyba fragmentami, nie
cała ulica jest skanalizowana.
Pani Burmistrz sprostowała, że cała i dodała, że mówiła o ul. Ceramicznej.
Radna p. Halina Skorek-Kawka powiedziała, że ul. Ceramiczna to jest inny temat.
Pani Burmistrz powiedziała, że nie jest przeciwko, więc nie rozumie, dlaczego radna w tej
chwili tak mocno to uzasadnia. Wyjaśniła, że wskazała na zasadę tworzenia budżetu,
powiedziała jakie będą konsekwencje tego wniosku i wskazała na zdanie, że w tym obszarze
nie ma inwestycji kanalizacyjnych. Wskazałam, że ta jedna ulica jest tam przewidziana.
Radna p. Halina Skorek-Kawka powiedziała, że to jest inny temat. Mówimy tutaj o osiedlu
Wieszczów, o Górce do skanalizowania, ul. Ceramiczna to jest po prostu inny temat. Coś
wreszcie w tej dzielnicy Pani Burmistrz musimy zrobić, nie może być tak jak w tamtej
kadencji, że praktycznie nic nie było zrobione.
Pani Burmistrz powiedziała, że nie ma już nic do powiedzenia.
Pani Skarbnik dodała, że bez dofinansowania zewnętrznego gmina nie jest w stanie zrobić
kilkunasto, kilkudziesięciu milionowej inwestycji. Państwo po raz pierwszy są radnymi. Na
wydatki majątkowe, czyli zadania inwestycyjne z naszego budżetu wystarcza tylko kilka
milionów. Jest w tym projekcie w uzasadnieniu, taka właśnie informacja z której wynika,
żeby wydać 33.000.000,00 zł w roku 2019 na zadania inwestycyjne, to jest ogromna kwota,
to musimy wziąć kredyt. Kredytu jest tutaj prawie 14.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne,
środki unijne są w kwocie 9.000.000,00 zł, wpłaty mieszkańców na solary, fotowoltaikę, na
piece około 1.000.000,00 zł, środki własne 9.000.000,00 zł. Pani Skarbnik dodała, że musi
spłacić kredyty i pożyczki. Na spłatę kredytów i pożyczek w tym momencie zaciąga kredyt,
czyli tego kredytu ma ponad 17.000.000,00 zł. Pani Skarbnik powiedziała, że ma nadzieję, że
każdy przeanalizował też WPF, ponieważ ona jest w latach 2018- 31, w kolumnie sześć tam
jest kwota długu. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, czyli realizowane zadania inwestycyjne
posiłkujemy się kredytami. Zadania z dofinansowaniami unijnymi są realizowane, mamy
podpisane umowy. Środki wpływają do budżetu z opóźnieniem, nieraz to jest opóźnienie pół
roku, nie raz jest rok, tak się zadziało w tym roku. Termomodernizację budynków obiektów
szkolnych zostały całkowicie zakończone w pierwszym półroczu, natomiast nie ma
dofinansowania. 3.700.000,00 zł zostało wydatkowane z budżetu miasta. Te pieniądze
prawdopodobnie wpłyną w 2019 r., mówię prawdopodobnie, bo dopiero jak mam na koncie
to ja mówię już są, ale cały czas czekam, w związku z tym to są właśnie te kredyty. Nie
powinniśmy dopuścić do takiej sytuacji, żeby w 2021 r. dług wynosił ponad 50.000.000,00 zł,
staramy się go utrzymać na tym samym poziomie praktycznie dwie kadencje osiem lat. Od
15.000.000,00 zł, 20.000.000,00 zł, maksymalnie było 23.000.000,00 zł. Nie wiem jak się
zakończy ten rok w związku z tym, że nie ma tych środków unijnych i trzeba było zapłacić
z budżetu i dlatego wprowadzenie na tym etapie takiej inwestycji, to jest po prostu burzenie
tego budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, bo nie mogę zabezpieczyć środków
unijnych, bo nie mam ani wniosku, ani konkursu, nie ma nic. Jeżeli istnieje jakakolwiek
nadzieja, że coś takiego będzie w przyszłości to tak to robimy. Jeżeli będzie szansa na pewno
to wprowadzimy, bo cały czas toczą się rozmowy.
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Pani Burmistrz powiedziała, że ma na uwadze i po to była ta inwestycja.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, po co zakładać w budżecie środki na budowę chodnika,
skoro on nie ma możliwości jego wybudowania?
Pani Burmistrz wyjaśniła, że to nie jest tak, że nie możliwości.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że jeżeli właściciel na przykład nie daje zgody.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że tam się zmienił właściciel. Zadanie było wprowadzone wtedy
kiedy właścicielem była Spółdzielnia Pracy Jurajska i rozmowy były mocno zaawansowane.
Potem tam się zmienili stosunki własnościowe i stąd nowy właściciel nie podjął tematu, ale
gmina wciąż nie traciła nadziei na to, że ten właściciel jednak podejdzie.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, dlaczego nie udało się z poprzednim właścicielem?
Pani Burmistrz Iwona Franelak dodała, że sfinalizować się tego nie udało, bo u nich przed
dokonaniem wszelkich ostatecznych ustaleń zmienił się właściciel, sprzedano tą działkę.

Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że rozumie. Tak długo trwały rozmowy w tym czasie,
tak, że w międzyczasie zmienił się właściciel?
Pani Burmistrz powiedziała, że zawsze sprawy związane z przejęciem własności to są sprawy
bardzo długotrwałe. I tak to się zadziało rzeczywiście. Tam była taka kwestia, że gmina miała
przejąć teren za darmo, bo to deklarowała Spółdzielnia Pracy. Natomiast to nie sfinalizowało
się z zwarciem żadnych dokumentów, dlatego przesunięty jest ten chodnik na czas dalszy, to
nie znaczy, że nie będziemy podejmować rozmów i próbować tego zrobić. Ale rozumiem
wniosek, który tutaj padł.
Radna p. Halina Skorek-Kawka powiedziała, że radni wiedzą, że ta inwestycja, ten chodnik
nie będzie realizowany, więc Państwo macie przesunięcie środków zaplanowane na co te
środki.
Pani Burmistrz powiedziała, że gmina nie ma zaplanowane z tego względu, że to zawsze jest
decyzja radnych.
Radna p. Halina Skorek-Kawka powiedziała, że mimo wszystko prosimy o to, żeby te środki
zostały przesunięte.
Radna p. Elżbieta Doroszuk podziękowała pani Burmistrz za ten dodatek ul. Ceramiczną, ale
to akurat nie był okręg numer 4 i z tego powodu o tym nie powiedziała. Zdaniem radnej jest
to potrzeba podstawowa w dwudziestym pierwszym wieku w centrum Myszkowa kanalizacja
sanitarna, bo naprawdę ludzie niestety podłączają się do deszczówki.
Pani Burmistrz powiedziała, że to nie podlega dyskusji.
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Radna p. Elżbieta Doroszuk zgodziła się z panią Burmistrz. Jeśli te pieniądze trzeba będzie
nawet z innego miejsca przenieść, a początek jakby niewystarczający, to uważa, że jest to
zadanie tak ważne, że nawet gdyby miało trwać rzeczywiście nie jedną kadencję, a dwie, to
jest jednak bardzo istotny początek, żeby rozpocząć. Jak rozpoczniemy to już powolutku
będziemy szli do przodu.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że w budżecie gro inwestycji,
które są zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, czy w budżecie na przyszły rok to
inwestycje, czy chcemy, czy nie chcemy trzeba dokończyć, bo zostały zaczęte. Nie można
zaprzeczyć wydatkom publicznym, które już zostały na ten cel poniesione i to jest szereg
dróg, również takich, których robimy obowiązkowo, rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej
na deszczową i sanitarną. Mamy sytuację, w której mamy opłakany stan też infrastruktury, bo
nie zapominajmy o tym, że istniejąca infrastrukturalne nie jest wieczna, więc też potrzebuje
wymian. Z tych zadań nie można zabrać pieniędzy, bo będzie to nieodpowiedzialne wobec
podpisanych już umów i to nam zawęża pole działania. Dodatkową kwestią jest, że Państwo
wnioskujecie o to, żeby kwotę chodnika, który w waszych oczach jest wątpliwy, a my tego
jeszcze nie wiemy, czy jest wątpliwy, bo w poniedziałek byłem na rozmowach w PKP
i rozmawialiśmy między innymi o tym , o co upominają się mieszkańcy, czyli odcinek drogi
i odnogi ul. Ceramicznej, która biegnie wzdłuż stowarzyszenia Podlas. To jest droga, który
ma nieuregulowany stan prawny. Między innymi o tym rozmawiałem, żeby można było coś
z tą drogą zrobić, muszę mieć do niej tytuł. Byłem też o uregulowanie kwestii po tak zwanej
dawnej kolejce wąskotorowej, PKP ma się temu przyjrzeć. Klimat jest dobry, być może z tego
coś będzie, jeżeli coś z tego będzie, to być może ten chodnik będzie. Wpisaliśmy go,
natomiast wpisaliśmy tam kwotę 15.000,00 zł. Państwo proponujecie wykreślenie 150.000,00
zł i wpisanie iluś milionów złotych do WPF. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu prac
projektowych dla osiedla Wieszczów, które tak czy tak musimy rozpocząć spotka się z tym,
że zablokujemy sobie w ogóle działania i ruch na ten rok na cokolwiek. Wieloletnia Prognoza
Finansowa rządzi się takimi prawami, że jak wprowadzimy jakieś zadanie to powinniśmy
określić jego hipotetyczną wartość. Nawet jeżeli nie oszacujemy to hipotetyczna wartość
powinna zostać wprowadzona. W związku z powyższym oczywiście możemy podjąć ryzyko
pod rygorem, że Regionalna Izba Obrachunkowa nam to zausterkuje, że wpiszemy, że to
zadanie kosztuje 15.000,00 zł. Kto nam uwierzy, że na to całe osiedle, bo to nie chodzi tylko
o to, żeby zrobić odnogę kanalizacji, bo nam się teraz otwierają takie możliwości dla na
przykład ul. Staszica, czy Mickiewicza, tylko chodzi o to, żeby objąć tą kanalizacją cały
segment uliczek pomiędzy Jana Pawła, a ul. Prusa. Taki projekt nie będzie kosztował
150.000,00 zł, w związku z powyższym proponowanie zdjęcia inwestycji, Państwo będziecie
wykreślać tą inwestycję i przesunąć kwotę 15.000,00 zł to będzie kwota niewystarczająca na
taki projekt. To będzie bardzo duży projekt. Przykład: projekt tylko dla jednej ul. Ceramicznej
na odcinku od Jana Pawła do Słowackiego kosztował 200.000,00 zł sam projekt dla jednej
ulicy, a tu mówimy o projekcie, który musi zgodzić rzędne wysokościowe rur dla rożnych
posesji na takiej połaci terenu miasta. To nie będzie projekt za 20.000,00 zł, to może być
projekt nawet za 1.000.000,00 zł lub więcej. Wpisując to zadanie blokujemy innego typu
również zadania i ograniczamy możliwe pole manewru. Państwo macie takie prawo, państwo
możecie podjąć taką decyzję, tylko jestem zobowiązany o tym powiedzieć, żebyście byli
świadomi. Jeżeli Państwo zdejmiecie, przesuniecie kwotę, która będzie niewystarczająca na
ten projekt pojawi się gimnastyka i będzie kolejna rzecz do zdejmowania czegoś za cenę tego,
że w tej chwili po co pojechałem do tego PKP. Nie wiem. Państwa decyzja, wycofam się
z tych rozmów, jeżeli chodnik zostanie zdjęte. Nie będę rozmawiał z PKP, bo trudno, żebym
rozmawiał z drugą stroną, że podejmę się jakichś działań, jeżeli okaże się, że na przykład nie
co tego kontynuować. W naszym budżecie Państwo kierujecie się potrzebami, nie wszystkie
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potrzeby zrealizujemy. Przez całe pięć kat będą się pojawiły potrzeby, którym będziemy
musieli mięć odwagę powiedzieć, tego nie zrobimy, to zrobimy za dziesięć lat. Bardzo tego
Państwu życzę, żebyście Państwo mieli taki otwarty umysł i mieli odwagę powiedzieć swoim
wyborcom, mieszkańcom: „sorry, policzyliśmy to, tego się nie da zrobić, tego nie zrobimy”.
Wprowadzając zadanie dla osiedla Wieszczów automatycznie zawęzimy drogę dla
Rewitalizacji centrum Myszkowa. Jeżeli rozpoczniemy osiedle Wieszczów to automatycznie
Państwo musicie sobie określić priorytet, czy chcecie w pierwszej kolejności robić
kanalizację na osiedlu Wieszczów, czy porządkować kanalizację, poprawiając stan
infrastrukturalny przed dworcem. Tu nie chodzi o upiększenie, tylko i zrobienie tak zwanego
rynku, którego Myszków nie ma, to jest w tle. Najgorsze to jest, to jak po deszczach
napadowych w okolicach dworca w ciągu dziesięciu minut mamy wody po kolana. Musimy
ten problem rozwiązać, to jest bardzo pobałaganiona infrastruktura. W tym roku, pod koniec
roku gmina chce rozpocząć konkurs urbanistyczny. To zadanie dla całego segmentu miasta,
szacowane według cen z 2016 r., końca 1016 r. określa kwotę 30.000.000,00 zł. Jeżeli do
WPF wprowadzimy kwotę 30.000.000,00 zł automatycznie zamkniemy drogę dla innych
inwestycji. Mieliśmy taką urodę, nie wszyscy Państwo mieliście okazję to zaobserwować, że
jak rozpoczynałem pracę w 2011 roku jako Burmistrz to w budżecie było około pięćdziesięciu
czterech zadań inwestycyjnych, w początkowym okresie udało nam się budżet z tego
odchudzić. Lepszym rozwiązaniem jest nie wpisywanie kolejnych zadań, bo takie są
potrzeby, tylko wręcz jakby szybszą rotację kolejki w budżecie, ale nie ustawianie długiej
kolejki, Państwo proponujecie wydłużenie kolejki. Nie mówię, że to jest złe, tylko
przedstawiam zmienne decyzyjne, które później przełożą się na moje rozmowy i to, o czym
będę rozmawiał z mieszkańcami, co wtorek i czwartek, w jakich obszarach będę odmawiał
i będę się powoływał na Wasze decyzje. Zwróćcie Państwo uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo
kwestia naszych postanowień, zobowiązań, my tą kanalizację osiedla Wieszczów chcemy
zrobić. Natomiast rok 2019, który Państwu proponujemy jest rokiem okresowym w stadium
niepewności. W tej chwili w Niemczech taki współczynnik wyprzedzający koniunkturę, który
się nazywa BMI sygnalizuje zaufanie do płatności regulowania zobowiązań na coraz
słabszym poziomie. To jest wskaźnik, który cały świat obserwuje i chwilę później pół roku,
rok później pojawia się kryzys. Za chwilę wejdziemy w okres trudniejszy dla gospodarki, na
pewno w 2019 r. uderzy w Nas wzrost cen energii elektrycznej. Wczoraj byłem na spotkaniu
z wszystkimi Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami Województwa Śląskiego. Wszyscy są
przerażeni, są gminy, które podejmują już decyzję o wyłączaniu prądu w nocy, Ja tego nie
chcę robić. Nie wiemy jeszcze jakie zmienne decyzyjne uderzą w budżet. W związku
z powyższym pokazuję zmienne, Państwo podejmiecie decyzje. Budżet nie jest z gumy, więc
jak Państwo wprowadzicie takie zadanie automatycznie przestawimy kolejkę realizacji tych
zadań, na pewno oddalimy centrum Myszkowa.
Radny p. Tomasz Załęcki odniósł się do sprawy chodników, to są konsekwencje ostatnich
ośmiu lat, ktoś tam na to pozwolił, jeśli chodzi o zgodę na chodniki. Wracając do tematu
priorytetów, jakie są priorytety w urzędzie. Według ustawy, pana Burmistrza woda,
wodociągi, czy na przykład kanalizacja jest ważniejsza od budowy, czy remontu chodników.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że jeżeli by to była kwota
jeden do jednego to absolutnie się zgadza, ale to jest kwota jeden do stu, jeden do dwustu,
jeden być może do stu tysięcy, bo to nam wyjdzie przetarg. Państwo proponujecie
wykreślenie 150.000,00 zł czy tam plus 50.000,00 zł czy 200.000,00 zł i za to chcecie zrobić
projekt. Nie zrobicie za to projektu.
Radna p. Elżbieta Doroszuk powiedziała, że nie, chcemy rozpocząć.
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Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że trzeba być
odpowiedzialnym. Z czym mam wyjść, jak mam ogłosić przetarg, kiedy określę wartość
zamówienia i ona. Nie jestem projektantem, Państwo też nie. Porównajcie sobie, jeżeli
w zeszłym roku 199.200,00 zł kosztował projekt na Ceramiczną, macie wyobrażenie jaki to
jest odcinek, a tu nie możemy robić projektu dla jednej uliczki, bo nam później nie wyjdą
podpięcie mieszkańca kolejnych ulic, tych poprzecznych uliczek, które są pomiędzy Jana
Pawła, nie wyjdzie nam to. Projektem musimy objąć cały segment, czyli Prusa aż po firmę
państwa Garncarzy. Taki projekt będzie projektem bardzo dużym, bardzo kosztownym. Jeżeli
Państwo zadecydujecie wpisanie takiego zadania, chwilę później będziemy wykreślać inne
rzeczy z budżetu, żebym mógł w ogóle rozpocząć procedurę w tym zakresie. Nie mając
zabezpieczonych środków nie wolno mi podpisać pod groźbą kodeksu karnego umowy, a
Państwo mi teraz proponujecie, rozpocznijmy, ale z czym ja mam rozpocząć? Z 200.000,00 zł
mam rozpocząć tak gigantyczny projekt. Wyznaczycie co mam do wykonania, każda uchwała
zawiera zapis, że wykonanie uchwał powierza się Burmistrzowi. Jeżeli Państwo wykreślicie
chodnik wycofuję się rozmów PKP, nie psuję klimatu, ale wycofuję ale wycofuję się
z rozmów PKP, informuję zainteresowanych, że w tej części miasta decyzją radnych ten
chodnik został wycofany i rozpoczynamy pracę, ale będzie mało. Burmistrz zaapelował do
radnych, pochylacie się nad kwestiami nieobowiązkowymi dla gminy, bo stowarzyszenia nie
są obowiązkowe, pochylacie się i głosujecie za przeniesieniem, to jest wasza sprawa, wasza
wola i ja to wykonam. Jeżeli sześciu radnych głosuje za tym, żeby przesunąć na
stowarzyszenia kwotę 100.000,00 zł, które nie jest zadaniem obowiązkowym, to czy macie
odwagę, jeżeli tak poszaleją ceny na rynku, a trzeba różne rzeczy przewidywać, czy będziecie
mieć odwagę powiedzieć panie Burmistrzu, proszę nie dawać na stowarzyszenia w ogóle, bo
to nie jest zadanie obowiązkowe, dajmy na kanalizację. Państwo wczoraj w ogóle nie
rozmawialiście o oświacie, o kwestiach związanych z istotnymi problemami oświaty,
4.500.000,00 zł zabezpieczamy więcej w oświacie, skoncentrowana była dyskusja na komisji
na jednym punkcie i jednej grupie, co oczywiście nie jest niedozwolone, żeby była jasność,
ale uciekły ważniejsze kwestie.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał się, czy Urzędzie Miasta w ostatnich pięciu latach były
prowadzone jakieś restrukturyzacje, w postaci na przykład bilansów, w sensie obniżki
kosztów, szukania innych rozwiązań kosztowych? Pani Skarbnik non stop mówi, że są duże
koszty długu wiem, że były pożyczki zmieniane, ale takie ogólnie wewnętrznie w Urzędzie
Miasta.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że nie wymieni wszystkich, ale
kilka, jeżeli chodzi o restrukturyzację. Pierwsza restrukturyzacja była w 2010 r., kiedy
w sposób nie odpowiedzialny mieliśmy stu sześćdziesięciu dwóch pracowników i Ci
pracownicy przeszkadzali sobie na wzajem i naruszaliśmy zasady BHP stanowisk pracy. Nie
jestem z tego dumy, prawie czterdzieści osób zostało zwolnionych, odchudziliśmy koszty
wynagrodzeń. Zlikwidowałem (….).
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, ilu jest teraz pracowników?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że teraz jest około stu
dwudziestu pięciu, sześciu, bo to jest rotacja, raz ktoś przychodzi, czasami się podpieramy
jakimiś instrumentami Urzędu Pracy, ale generalnie około stu dwudziestu sześciu
pracowników. Zlikwidowaliśmy ryczałty na dojazdy, nie mam ani ja, ani pani Burmistrz, ani
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żaden kierownik. W zamian za to, samochód, który został wtedy nabyty na Urząd Miasta, bo
potrzebujemy się czymś poruszać, pani Skarbnik musi jechać do RIO, dzisiaj był wyjazd do
Częstochowy. Dyskutowane było przez trzy lata, dlaczego Burmistrz wydał 100.000,00 zł, nie
wiem, 20.000,00 zł na Skodę Oktawię, podczas gdy nikt nie sprawdził, że wtedy jak
popatrzylibyśmy w kartę przejazdu to jeżdżą tym wszyscy, na budowę, na inwestycje, każdy,
kto potrzebuje bierze kluczyk wpisuje się i jedzie. My tym samochodem kładziemy ogromne
ilości, w tej chwili wydaliśmy prawie 6.000,00 zł na kapitalny remont, bo jak jeździ tylu
kierowców, to się auto psuje. Odchudziliśmy kosztów ryczałtów w zamian za to, żeby
zachować mobilność urzędu. Wprowadziliśmy zakupy flotowe paliwa, które wprowadziły
nam poważne oszczędności. Czyli nie było, tak, że kierowca jedzie kupuje sobie co chce,
tylko do każdego pojazdu mamy przypisane. W tym roku od pierwszego stycznia
wprowadzamy to również dla Straży Pożarnych z ostrożności, bo człowiek może mieć
pokusę.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy tylko do rejestracji?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak potwierdził, że tylko do rejestracji, to jest
bardzo mocno kontrolowane. Mieliśmy przypadki, gdzie byliśmy wzywani na Policję wobec
naszych pracowników, celem wyjaśnień. To dyscyplinuje i pani Skarbnik od razu zobaczyła
oszczędności. Ograniczyliśmy koszty wydruków. To są małe rzeczy, goniony jest każdy
pracownik, który mi przyniesie dokument wydrukowany pojedynczo, a nie dwustronnie.
Zauważyliśmy oszczędności choćby na takich. Wprowadziliśmy drukarki seryjne, po to, żeby
nie było w każdym pokoju drukarka, tylko, żeby tych drukarek było mniej, a koszty wydruku,
żeby się zmniejszyły. Wystąpiliśmy w zamówieniach publicznych do grupy zakupowej jako
pierwsi w Powiecie Myszkowskim. Mieliśmy wyraźne jedne z lepszych parametrów kupna
energii elektrycznej jako grupa zakupowa. Kupowaliśmy energię elektryczną, za trzecim
rzazem wciągnęliśmy na przykład nasze spółki komunalne i np. wodociągi za megawato
godzinę płaciły znaczną wyższą składkę, a jak przychodziły do naszej grupy zakupowej
kupowały taniej. Jak Pan radny poszukuje oszczędności, to teraz mamy odwrotny trend.
Rozmawiam z pracownikami, którzy mówią: „odejdę jeśli mi pan nie da podwyżki”. I tu nie
dotyczy ludzi, którzy zapuściły głębiej korzenie, czyli na przykład kogoś, kto ma nie wiem
trzy lata do emerytury, tylko to dotyczy ludzi młodych, którzy są na tyle mobilni, a niektórzy
z nich są nam potrzebni. W tej chwili bawię się w rożne subtelności i próbuję na zaistniałym
rynku pracy, a za chwilę od pierwszego stycznia jest podniesienie wynagrodzenia
minimalnego z 2.100,00 zł na 2.250,00 zł. Jeżeli będziemy chcieli uporządkować na przykład
pensje personelu pomocniczego w oświacie będziemy musieli w tym budżecie, tej kwoty nie
ma znaleźć 850.000,00 zł. Pokazuję, że jest bardzo trudny budżet, dlatego nie szaleję
z nowymi inwestycjami, mimo że zapisałem w ulotce między innymi osiedle Wieszczów, też
chcę robić. Bo chcę w odpowiedzialności na to zobaczyć , jak ułoży się rynek po podwyżkach
cen energii. Czy dopłaty będą tylko dla ubogich mieszkańców? Bo wczoraj rozmawiałem
z posłami, którzy mówią, że niewykluczone, że być może wsparcie pójdzie również na
energię dla samorządów, tego nie wiemy, ale dzisiaj tych pieniędzy nie mamy.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że ten temat jeszcze omówimy. Chodzi o punkt
dwudziesty piąty wodociągów. Tam jest przypisane 600.000,00 zł na dwa lata z czego
300.000,00 zł na przyszły rok. Nie ma żadnych środków własnych? To jest kredyt, tak?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że przez ostatnie trzy lata
jeden z radnych opozycyjnych p. Adam Zaczkowski bardzo często przy dyskusji nad
budżetem punktował nas, że zbyt optymistycznie określamy źródła finansowania, że
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podpieramy się środkami unijnymi. Ponieważ bardzo się tego obawiamy, że ten rok jest
szczególny narzuciliśmy w konstrukcję tego budżetu dużo bardziej ostrożnościowe podejście,
dlatego w konstrukcji budżetu, tam gdzie jesteśmy pewni, że będą środki pomocowe, piszemy
środki pomocowe, tam, gdzie nie jesteśmy pewni, nie piszemy. Dla wodociągów póki co, nie
znajdujemy programów pomocowych, nie ma takich programów.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał o środki własne, przecież jest jakiś dochód jest
w wodociągach?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak wyjaśnił, że jak Pan patrzy na tabele, WPF,
czy tabele załącznik inwestycyjny, tam gdzie są środki własne to są wpisane. Natomiast, tam
gdzie brakuje, to środkiem własnym jest kredyt, bo kredyt w analizie finansowej
zaciągniętym przez nas będzie środkiem własnym.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że rozumie, ale jeśli chodzi o wodę są setki petycji, ileś
osób stara się o wodę. Nie wiem, czy o chodniki w Myszkowie tak dużo ludzi składa petycje,
czy bardzo prosi, natomiast założenie późniejsze, im więcej będzie ludzi podpiętych do
wodociągów, czy do kanalizacji to też dochód jest później większy tak? Są oczywiście opłaty
związane z utrzymaniem infrastruktury, ale za chodnik nie płaci później nikt, natomiast za
wodę są co miesięczne wpływy.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak wyjaśnił, że konstrukcja w ogóle
przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce jest określona w taki, a nie inny sposób. Dzisiaj
Rada Miast niechętnie, kiedy jeszcze ona miała kompetencje, niechętnie podwyższa opłaty,
nie dając w ten sposób środków na inwestowanie przez wodociągi. Chcieliśmy, żeby w ogóle
nie było takiej pozycji w budżecie miasta, tylko żeby była w budzicie wodociągów. Jest to nie
możliwe. Ciągnąłem to przez ostatnie cztery lata licząc na to, że wodociągi wykreują z siebie
więcej pieniędzy i będą realizować wodociągi, bo to jest ich powinność. Zderzyłem się z tym,
że już nie mam sumienia spojrzeć mieszkańcom ul. Pawiej, że nie będą mieć wody, ale nie
obiecuję im drogi, bo ta droga przez najbliższe pięć lat nie powstanie. Nie ma cudotwórców
na świecie, jest tylko tam Najwyższy, On jest cudotwórcą. Nie powstanie ta droga. Natomiast
chcemy, żeby nam między innymi na ul. Pawiej ludzie mieli wodę. Uciekając przed tym
tematem wpisaliśmy dwa razy po 300.000,00 zł, bo na tyle pozwoliła nam konstrukcja
budżetu. Gdybyśmy wpisali więcej od razu w tej tabelce zapalają nam się kolumny na
czerwono i taki budżet nie przejdzie przez opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy nie dałoby się tej drogi podciągnąć pod budowę
wiaduktu na Nowej Wsi, skoro tam będzie?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że budowa wiaduktu nie jest
zadaniem gminy.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że jest województwa.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że jeżeli wojewoda weźmie na
siebie również i wybuduje nam wodociąg chętnie podpiszę takie porozumienie. Idzie to
w drugą stronę. Jest tak, że powiat przez lata, to nie jest personalne, tylko jest funkcjonalne
w całej Polsce. Powiaty patrzą jak by tutaj wciągnąć w finansowanie swoich zadań gminę.
Zarząd dróg wojewódzkich, jak tu przerzucić pewne swoje obowiązki na gminę. Między
innymi dlatego w odpowiedzialności za budżet świadomie odmówiłem uczestnictwa
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w budowaniu chodnika, czy też ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Koziegłowskiej, bo po
prostu Nas na to nie było stać. A potrzeby teraz pan to widzi w budżecie, te które są dla nas
obowiązkowe nie wszystkie spełniamy.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że widzi na przykład remont, budowa chodnika za
1.000.000.000,00 zł, a inwestycja wody dla mieszkańców 300.000,00 zł?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak zapytał, gdzie mamy chodnik za
1.000.000,00 zł?
Radny p. Tomasz Załęcki odpowiedział, że remonty dróg np. ul. Graniczna.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że o czymś innym
rozmawiamy. Jeżeli radny mówi o ul. Granicznej ulica Graniczna dotyczy budowy nowej
drogi, która połączy gminę Myszków z gminą Żarki, pozwoli mieszkańcom z osiedla na
Wierzchowinie, czyli cztery tysiące ludzi będzie mogło wsiąść na rower i przejechać do
Jaworznika i wpiąć się na ścieżki rowerowe istniejące w gminie Janów, Niegowa, Żarki.
Wybudujemy niecałe 2 km ścieżki, a ludzie będą mieć dostępne 20,30 km ścieżek. Taki jest
zamysł. Zawarliśmy porozumienie z gminą, będziemy robić drogę o znaczeniu turystycznym.
1.000.000,00 zł dotyczy faktu, w którym Lasy Państwowe nie chcą zgodzić się oddać nam
teren pod tą drogę, tylko oczekują, że ze specustawy drogowej ją wykupimy. Kwota około
300.000,00 zł, bo jeszcze nie mam wyceny, około 300.000,00 zł w tym 1.000.000,00 zł to jest
kwota na wykupienie działek pod możliwość rewitalizacji tej inwestycji.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy jakieś konsekwencje będą wyciągnięte, jeśli chodzi
o wodociągi?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że jeśli mnie wesprzecie
w oddziaływaniu na wodociągi (…).To jest spółka prawa handlowego i pomimo, że dzisiaj
radni mają większe kompetencje niż w porządniej kadencji, co do kontrolowania spółek to
być może wspólnymi siłami dokonamy szybszych zmian w wodociągach. To jest nie
popularne, tam są bardzo silne związki zawodowe, tam są bardzo dobrzy fachowcy. Jak nam
odejdą to będziemy mieć kłopot z utrzymaniem jakości wody na sieci. To jest balansowanie
pomiędzy ich fachowością, ich oczekiwaniami, a sposobem zorganizowania tej spółki. Być
może nie potrzebujemy spółki, ale jak to powiem, to za chwilę będę miał rewolucję i zapukają
nie do Was do radnych, tylko do mnie.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że trzeba się opierać na faktach. Fakty są takie, że
wodociągi w ogóle nie inwestują w Myszkowie od iluś lat?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że one inwestują kwotę, która
wynika ze stanu stacji amortyzacji. Co roku Rada podejmuje taką uchwalę w sprawie
modernizacji sieci wodnokanalizacyjnej, tam są inwestycje, ale tam są tak naprawdę
inwestycje w większości odtworzeniowe, żeby wodociągi mogły wydać więcej, to w swojej
kalkulacji na wodę muszą założyć zysk. A to nie ma przyzwolenia społecznego i gonimy
własny ogon. Gdyby prezesowi i pracownikom wodociągowi pozwolono na realizowanie
zysku mielibyśmy pieniądze na inwestycje i nie pisalibyśmy tego w budżecie, ale mieszkańcy
płaciliby jeszcze więcej za wodę. Decyzję kiedyś podejmowała Rada Miasta, a dzisiaj
podejmują Wody Polskie.
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Radna p. Halina Skorek-Kawka zapytała, czy słodkie stowarzyszenia nie mogłyby się same
finansować?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że one powinny się same
finansować.
Radna p. Halina Skorek-Kawka powiedziała, że o to chodzi, że one powinny się same
finansować. A my powinniśmy się skupić właśnie na wodociągach, na kanalizacji, na
chodnikach, na świetle i tak dalej, żeby jakoś miasto wyglądało, a nie bez przerwy walka na
stowarzyszenia i na stowarzyszenia. I jeszcze mało i jeszcze wczoraj podobno padł wniosek,
żeby jeszcze więcej było. To jest chore. Tu jest w budżecie takie zadanie 2.500.000,00 zł na
boisko sportowe. Na litość Boską tyle boisk ile jest w Myszkowie, przecież to już jest za dużo
tych boisk. Wszyscy mają i szkoły mają, wszędzie pełno boisk. Szaleństwo, a tu następne
znowu boisko za 2.500.000,00 zł, a ludzie nie mają kanalizacji, toną w szambie. To jest chore.
Po co taki punkt jest tutaj wprowadzony panie Burmistrzu 2.500.000,00 zł na boisko? Po za
tym punkt na drogi, no nie wiem jak to będzie wyglądało, ponad 7.000.000,00 zł jest na
poprawę bezpieczeństwa. No to jest też dużo kasy prawda, tu można ewentualnie troszeczkę
ograniczyć. Zawsze wiemy, że w ciągu roku przetargi wychodzą, są niższe ceny, więc jakieś
pieniądze mamy. Spływają jakieś pieniądze. Czy to nie można naprawdę wygospodarowywać
tego wszystkiego, pieniędzy tylko na projekt? Nikt nie mówi o tym, żebyśmy realizowali
inwestycję. Projekt będzie robiony długo, może być robiony dwa lata, może być robiony trzy
lata, później projekt jest ważny znowu następne trzy lata. Kiedy panie Burmistrzu dojdzie do
realizacji tej inwestycji, wiadomo, że to będzie po jednej uliczce robione, bo musi być
kompleksowo zrobiona ulica, sprawy wodociągów, sprawy kanalizacyjne i dopiero nakładka
asfaltowa, więc przynajmniej jedna krótka uliczka będzie robiona pół roku. Więc, kiedy my to
zrobimy, tą Górkę, za dwadzieścia lat? W tej chwili tylko prosimy o projekt, który może być
wykonany w ciągu, dwóch lat, trzech lat. Może się to troszeczkę przesunąć, ale, żeby jednak
to zadanie wprowadzić. Po to budowaliśmy kolektor na Żytniej, daliśmy tyle pieniędzy,
czekaliśmy tyle lat, żeby wreszcie Górkę skanalizować. Chcemy ruszyć z miejsca, żeby po
prostu ruszyć ten projekt, pomału w ciągu dwóch, czy trzech lat robić, bo prawdopodobnie
w tej kadencji, albo pod koniec w ostatnim piątym roku ruszymy z realizacją tego zadnia, albo
w następnej kadencji, ale naprawdę to trzeba wprowadzać. Po za tym pan Burmistrz mówił
tak: „takie są zadania realizowane równe”, dla mnie to są dzielnice peryferyjne.
Najdrobniejsze dziury są wszędzie robione, natomiast centrum, pan Burmistrz mówi
o centrum, a tu w ogóle nie mamy w budżecie nawet projektu na centrum. Nie rozumiem,
chyba to są bardzo ważne zadania, żeby wreszcie w centrum miasta było coś zrobione. Przede
wszystkim tutaj projekt powinien być i na Górkę projekt. I wcześniej najprawdopodobniej
byłaby realizacja centrum, żeby to w tej kadencji zrobić to centrum, a następnie brać się za
Górkę, osiedle Wieszczów. Tym bardziej, że pan tutaj Burmistrz w ulotce wyborczej miał
napisany projekt dla kanalizacji Wieszczów. Co mamy teraz powiedzieć ludziom, że kiedy to
będzie zrobione.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że ulotka dotyczy pięciu lat,
a nie pierwszego roku funkcjonowania.
Radna p. Halina Skorek-Kawka powiedziała, że Jej zdaniem pieniądze ze stowarzyszeń,
powinny być ograniczone albo zdjęte całkowicie. I to boisko, ja bym zdjęła to boisko. Po co
to boisko? Dwa i pół miliona.
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Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że w ogóle jestem zaskoczony
wczorajszym wnioskowaniem, że sześciu radnych, poddamy to w dyskusję, oczywiście
Państwo podniesiecie rękę, przesuniemy jak będziecie chcieli. Jestem zobowiązany
powiedzieć Państwu jak bardzo ważna jest pierwsza sesja, dlatego że Państwo przy ustalaniu
treści budżetu macie większe uprawnienia na pierwszej sesji. Na następnych sesjach dużo
więcej będzie zależeć od Burmistrza i mówię to fair szczególnie w stosunku do radnych,
którzy takiego doświadczenia nie mają, więc dlatego ważne jest z Waszego punktu widzenia,
żeby pewne rzeczy wprowadzić do budżetu teraz. Natomiast nie zamyka wam to prawa
zgłaszania uwag, kolejnych propozycji w trakcie trwania roku budżetowego na każdej sesji.
Na każdej sesji takie zmiany różnego rodzaju są dokonywane. Po co boisko. Jestem
zaskoczony, ty, że nakreśliliśmy pewien dla stowarzyszeń, mimo że to nasze nie
obowiązkowe zadanie, ale bardzo newralgicznie społecznie, więc w związku z tym
wprowadziliśmy, złożyliśmy taką obietnicę, że w miarę możliwości finansowych miasta
będziemy kapać środkami finansowymi dla stowarzyszeń, przepraszam za słowo „kapać”, ale
to tak wygląda. W tegorocznym budżecie jest przewidziane 30.000,00 zł więcej na
stowarzyszenia sportowe, piłkarskie, mówimy o sporcie kwalifikowanym, niż w roku
ubiegłym. A tu się pojawia dodatkowo wniosek o 100.000,00 zł. To boisko jest jakby od
wielu, wielu lat. Wprowadziliśmy to boisko, dlatego, że pojawił się projekt z możliwością
dofinansowania tego boiska ze środków Ministra Sportu. Radni zeszłej kadencji poparli ten
wniosek, złożyliśmy wniosek wspólny na remont MOSiR, tam jest kwota ponad 3.000.000,00
zł i boisko. Zawnioskowaliśmy, że na kwotę 5.200.000,00 zł oczekujemy w naszej aplikacji
do Ministra Sportu dofinansowania na poziomie 2.500.000,00 zł. I na pewno inaczej byście
Państwo spojrzeli gdybyśmy dostali to dofinansowanie. Remont MOSiR się odbywa. Nasz
wniosek nie wiem, bo ciągle obserwujemy, tam się to bardzo długo toczy, ale między innymi
apeluję, ponieważ Państwo reprezentujecie różne opcje polityczne, macie rożne środowiska.
Może znacie lepiej niektórych posłów niż ja. Wspólnymi siłami postarajmy się, obietnica,
która z przed wielu lat jest odkładana, żebyśmy zrobili to boisko, ale żebyśmy je zrobili
z dofinansowania, a nie bez. Między innymi z ostrożności, bo tu Pani radna powołuje się na
moją ulotkę, proszę zwrócić uwagę, że tam nie przypadkowo jest dwukolorowość. Bo ja do
boiska mówię „zrobię je”, ale ono jest na zielono, czyli jeśli dostanę dofinansowanie. Państwo
złożycie taki wniosek, żeby zlikwidować inwestycję na boisko to automatycznie nie będziemy
mogli aplikować do Ministra, bo nie będzie tego w budżecie. Kij ma dwa końce. Oczywiście
macie Państwo do tego prawo i wtedy hipotecznie, albo weźmiemy 2.500.000,00 zł mniej
kredytu, albo wprowadzimy zadanie na skanalizowanie osiedla Wieszczów i osiedla między
Jana Pawła, a Prusa. Zniknie to zadanie, wycofam się z aplikowania. Tylko to Państwo
weźmiecie na siebie decyzję, a nie Burmistrz. Ja dlatego proponuję, bo ja przez wiele lat
rozmawiałem ze stowarzyszeniami. Ja wręcz oczekiwałem, że jeżeli ludzie, którzy się znają
na sporcie zobaczą w tym budżecie, że Burmistrz wystartował z tym, że chce zrobić to boisko
treningowe dal piłkarzy to wytonują ze swoimi żądaniami wobec stowarzyszeń i tych dotacji.
O zgrozo chyba nie warto być, rozmawiać, ustalać pewnych rzeczy, bo ja się w tej chwili
czuję jakby ktoś po prostu napluł mi w twarz. Przez lata rozmawiałem ze sporowcami,
określiłem co można w odpowiedzialności za budżet . Dzielnice peryferyjne, jeżeli mówimy
o dzielnicach peryferyjnych, to w takim razie jest to kontra wniosku pana Tomasza na
wczorajszych komisjach p. Sławka Jałowca, bo obawiacie się, czy będzie wystarczająca
kwota na te wodociągi, ale to są dzielnice peryferyjne. Wodociągi w centrum mamy,
budujemy poza małymi uliczkami, ale generalnie wodociągów nie ma na obrzeżach miasta.
To Państwa decyzja. Jeśli chodzi o te drogi 7.000.000,00 zł na pewno je wydamy, natomiast
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może się okazać, że za te 7.000.000,00 zrobimy mniej dróg niż wypisane jest w budżecie,
jeśli ceny pójdą w górę.

Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy radna podtrzymuje ten wniosek?
Radna p. Elżbieta Doroszuk potwierdziła, że podtrzymuje.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech poprosił o treść wniosku.
Radna p. Elżbieta Doroszuk sformułowała wniosek: Komisja wnioskuje o wprowadzenie do
budżetu na rok 2019 zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Podlas – Opracowanie
dokumentacji projektowej dla ul. Jana Pawła II, Prusa wraz z ulicami przyległymi”.
Proponuje przesunąć środki finansowe z zadania „Budowa chodnika oraz budowa oświetlenia
ulicznego w ciągu Jana Pawła II” w wysokości 50.000,00 zł z 2019r. i 150.000,00 zł z 2020r.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że Państwo dokonujecie
zmiany w WPF na zadanie roczne?
Radna p. Elżbieta Doroszuk powiedziała, że pani Burmistrz mówiła o tym, że będzie to
związane ze zmianą w WPF.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że budżet jest jednoroczny. Mówicie na temat projektu budżetu.
Radna p. Elżbieta Doroszuk powiedziała, że dobrze. Skoro nie da się tego inaczej zapisać, to
(…).
Pani Skarbnik powiedziała, że tu już się burzy konstrukcja WPF. To jest upoważnienie dla
Burmistrza do zaciągania rozwiązań powyżej jednego roku. To jest zupełnie coś innego.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech poprosił o przegłosowanie wniosku.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 radnych. Przy 3 głosach za, 1 głosie
przeciw i 1 wstrzymującym się wniosek został przyjęty.
Pani Skarbnik dodała, że też powinien być jeszcze WPF, to jest powiązane.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak wyjaśnił, że jeżeli pani radna będzie chciała
złożyć również wniosek o 150.000,00 zł, jestem zatrwożony tym co państwo robicie, ale
jestem zobowiązany powiedzieć, że Pani ma teraz prawo złożyć wniosek. Jeżeli będziemy
zatwierdzać za chwilkę, bo teraz Państwo zatwierdzicie, bądź nie, projekt budżetu. Natomiast
później to będzie dotyczyło WPF, ma pani prawo złożyć wniosek do WPF z przesunięciem
kwoty z 2020 na to.
Pani Skarbnik powiedziała, że w WPF są zadania dwuletnie i dokumentacja wtedy musiała by
być przeznaczona (…).Brak logiki.
Radna p. Elżbieta Doroszuk powiedziała, że jak za rok jak będziemy budżet na 2020, to znów
możemy przecież o tym.
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Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że załóżmy, że przejdzie na
sesji taki wniosek, że będzie przesunięte 50.000,00 zł. To ja mam rozpocząć procedurę
zamówienia projektu za 50.000,00 zł. Tak to w tej chwili wygląda 2019 roku, bo chcecie
zacząć.
Radna p. Elżbieta Doroszuk odpowiedziała, że tak, ona będzie nie skończona w 2019r.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że nie może zamówić czegoś
co jest warte dużo więcej. Czy pani pójdzie do sklepu i kupi pani samochód (…). Prawo
zamówień publicznych mówi, że jeżeli Burmistrz składa podpis pod umową musi mieć
zabezpieczone środki w budżecie na tą umowę.
Radna p. Elżbieta Doroszuk powiedziała, że na czas wykonywania umowy.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że tak.
Radna p. Elżbieta Doroszuk przecież ona nie będzie wykonana w grudniu.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że pani Skarbnik, dlatego
państwu mówi, że być może wtedy trzeba będzie zamawiać usługę, polegającym na tym, że
na przykład mamy dwa i pół roku na projekt.
Pani Skarbnik dodała, że jak się zamawia usługę projektową, to w usłudze zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych jest wskazany inspektor nadzór autorski. I ten nadzór autorski
określa się na ileś tam lat. To jest nadzór nad już realizowaną inwestycją. Muszę mieć
określone, że ta inwestycja będzie od momentu, projekt jest trzy lat ważny, czyli kwota
powinna być zrealizowana i powinnam mieć tam kwoty. I tą kwotę dla tego inspektora muszę
mieć zabezpieczoną.
Radna p. Elżbieta Doroszuk powiedziała, że nad tym trzeba się pochylić.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że
wykonalne, ale działajcie.

nie wie, czy to jest

Komisja wnioskuje o wprowadzenie do budżetu na rok 2019 zadania „Budowa
kanalizacji sanitarnej w osiedlu Podlas – Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul.
Jana Pawła II, Prusa wraz z ulicami przyległymi ”. Komisja wnioskuje o przesunięcie na
ten cel środków finansowych z zadania „Budowa chodnika oraz budowa oświetlenia
ulicznego w ciągu Jana Pawła II” w wysokości 50.000,00 zł.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zaproponował zaopiniowanie projektu budżetu
miasta Myszkowa na 2019 rok.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 radnych. Przy 3 głosach za, 2 głosach
przeciw i 0 wstrzymującym się projekt został zaopiniowany większością głosów.
Pani Skarbnik powiedziała, że jeśli chodzi o WPF to samo.
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Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że teraz pani radna ma prawo
zgłosić wniosek do WPF.
Radna p. Elżbieta Doroszuk poprosiła, żeby dookreślić, jak jest korzystniej dla naszego
miasta Myszkowa. Zgłosić ten wniosek, czy nie zgłosić tego wniosku, żebyśmy mogli pójść
do przodu z kanalizacją.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak dodał, że jako Burmistrzowi cokolwiek
zrobi w mieście będzie z tego dumny. Państwo jaki radni patrzycie bardziej wężej skąd
reprezentujecie mieszkańców.
Radna p. Elżbieta Doroszuk powiedziała, że nie, że patrzy całościowo, że kanalizacja jest
obiecywana od kilku lat.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że Pani nie musi mu wierzyć,
ale przedstawiliśmy budżet w obawie o głównie zmienne rynkowe, na które nie mamy
wpływu. Państwo w tej chwili zmieniacie w tym budżecie, bo macie takie prawo. To co
Państwo zmienicie będzie ponosiło konsekwencje określonego typu i gdzieś będziemy mieć
perturbację, gdzieś nie zrobimy. Nie odpowiem pani, jak będzie korzystnej dla miasta. Pani
zgłasza wniosek, Pani ma prawo i Ja Pani tego prawa nie będę nawet informacyjnie nie będę
próbował Pani w jakiś tam sposób zniekształcać tej wiedzy.
Radna p. Elżbieta Doroszuk sformułowała wniosek:
Komisja wnioskuje o przesunięcie środków w wysokości 150.000,00 zł z zadania
„Budowa chodnika oraz środków z zadania „Budowa chodnika oraz budowa oświetlenia
ulicznego w ciągu Jana Pawła II” z 2020r. na uruchomienie projektu kanalizacji
sanitarnej w osiedlu Podlas-Opracowanie dokumentacji projektowej.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech poprosił, żeby radni przeszli do głosowania nad
wnioskiem. Wniosek został przyjęty większością głosów.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 radnych. Przy 3 głosach za, 1 głosie
przeciw i 1 wstrzymującym się wniosek został przyjęty.

Głosowano wniosek w sprawie:
budowa Kanalizacji Sanitarnej w dzielnicy Podlas - opracowanie dokumentacji projektowej
dzielnicy Podlas, Przesunięcie środków z zadania budowa chodnika, oraz budowa oświetlenia
ulicznego w ciągu ul. Jana Pawła II, 50 000 zł - złożyła Elżbieta Doroszuk.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (3)
Elżbieta
Doroszuk,
PRZECIW (1)
Dominik Lech
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Halina

Skorek
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-

Kawka,

Tomasz

Załęcki

Jacek Trynda

Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Myszkowa na 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (3)
Dominik
Lech,
Halina
PRZECIW (2)
Elżbieta Doroszuk, Tomasz Załęcki

Skorek

-

Kawka,

Jacek

Trynda

Głosowano wniosek w sprawie:
budowa Kanalizacji Sanitarnej w dzielnicy Podlas - opracowanie dokumentacji projektowej
dzielnicy Podlas, Przesunięcie środków z zadania budowa chodnika, oraz budowa oświetlenia
ulicznego w ciągu ul. Jana Pawła II, 150 000 zł z roku 2020 - złożyła Elżbieta Doroszuk.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (3)
Doroszuk,
Halina
Elżbieta
PRZECIW (2)
Dominik Lech, Jacek Trynda

Skorek

-

Kawka,

Tomasz

Załęcki

Do punktu 4.
Opracowanie planu pracy komisji na 2019r.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech odczytał propozycje planu pracy komisji na 2019r.
Zapytał, czy radni maja jakieś inne propozycje, uwagi.
Lp.
1.

2.

Termin
Tematyka posiedzenia komisji
Uwagi
posiedzenia
1.Informacja nt. stanu środowiska w woj. śląskim w Przedstawiciel WIOŚ
Styczeń/
2017r.
Luty
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3.Sprawy różne.
1.Informacja na temat podjętych działań w zakresie Wydział OK, SM
Marzec/
kontroli przestrzegania czystości i porządku w
Kwiecień
mieście.
2.Informacja na temat prowadzonej akcji zimowego Wydział OK
utrzymania dróg w mieście.
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3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4.Sprawy różne.

3.

4.

Maj

Czerwiec

1.Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście.
Komendant Policji
2.Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
3. Analiza projektu „strefy parkingów płatnych” w Komendant SM
ujęciu dynamicznym.
4.Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i
powodziowego.
Komendant PSP
5.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6.Sprawy różne.
Skarbnik Miasta
1.Zaopiniowanie sprawozdania finansowego

i sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2018 rok.

5.

Lipiec/
Sierpień

6.

Wrzesień

7.

Październik

2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3.Sprawy różne.
1.Wysłuchanie informacji w sprawie bieżącej
konserwacji kanalizacji deszczowej (w tym studzienki,
osadniki separatory).
2.Wysłuchanie informacji w sprawie bieżącej
konserwacji kanalizacji sanitarnej.
3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4.Sprawy różne.
1.Przyjęcie informacji na temat selektywnej zbiórki
odpadów oraz związanych z tym ponoszonych
kosztów.
2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne
1.Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

Kierownik Wydziału IM

ZWiK Sp. z o.o.

Wydział OK

Komendant SM

3.Sprawy bieżące.
8.

Listopad/
Grudzień

1.Zaopiniowanie projektu budżetu na 2020r.

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2020r.

Burmistrz
Skarbnik Miasta

3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4.Sprawy bieżące.

Głosowano w sprawie:
Opracowanie planu pracy komisji na 2019r.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
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Elżbieta Doroszuk, Dominik Lech, Halina Skorek - Kawka, Jacek Trynda, Tomasz Załęcki

Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady
Miasta.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 radnych. Przy 5 za, 0 przeciw i 0
wstrzymujących
się
projekt
uchwały
został
zaopiniowany
jednogłośnie.

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dotyczącej przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta .
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Doroszuk, Dominik Lech, Halina Skorek - Kawka, Jacek Trynda, Tomasz Załęcki

Do punktu 6.
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech odczytał informację do wiadomości do radnych
dotyczącą powołania nowej Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Myszkowie. Na podstawie art. 48 ustęp 6 pkt 2 litera tej ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, tekst jednolity DZ. U z 2017 roku uprzejmie
proszę o wskazanie przedstawiciela do Rady społecznej przy SPZOZ w Myszkowie
i przekazanie informacji w tej sprawie do dnia 4.01.2019 roku do Wydziału Edukacji,
Zdrowia Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myszkowie.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że wobec wyczerpania porządku obrad
zamyka posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji
Dominik Lech

Przygotował(a): Magdalena Niewiadomska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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