Rada Miasta w Myszkowie
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
Protokół nr 1/18
1 Posiedzenie odbyło się w dniu 12 grudnia 2018r.
Obrady rozpoczęto 12 grudnia 2018r. o godz. 10:00, a zakończono o godz. 12:15 tego samego
dnia.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 11 osób.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
4. Pani Agnieszka Ludwig – dyrektor MOPS.
Obecni:
1. Eugeniusz Bugaj
2. Magdalena Balwierz
3. Robert Czerwik
4. Elżbieta Doroszuk
5. Andrzej Giewon
6. Beata Jakubiec-Bartnik
7. Zofia Jastrzębska
8. Norbert Jęczalik
9. Małgorzata Skinder
10. Jerzy Woszczyk
11. 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 otworzyła i prowadziła pani Beata Jakubiec - Bartnik. Powitała
zebranych na posiedzeniu. Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek posiedzenia,
stwierdziła, że na sali jest kworum. Zapytała, czy radni mają jakieś uwagi do porządku?
Z uwagi na brak uwag poprosiła o przyjęcie przedstawionego porządku posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
10 radnych. Przy 10 głosach za, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
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Do punktu 2.
Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik poprosiła radnych o zgłaszanie
kandydatur.
Radna p. Magdalena Balwierz
wiceprzewodniczącego komisji.

zgłosiła

kandydaturę

p.

Norberta

Jęczalika

na

Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy radny wyraża zgodę?
Radny p. Norbert Jęczalik wyraził zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego komisji.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy są jakieś inne kandydatury?
Z uwagi na brak innych kandydatur przewodnicząca komisji zaproponowała przegłosowanie
kandydatury radnego p. Norberta Jęczalika na wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia,
Rodziny i Polityki Socjalnej.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Przy 10 głosach za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących się kandydatura p. Norberta Jęczalika na wiceprzewodniczącego komisji
została zaopiniowana jednogłośnie.
Do punktu 3.
Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Myszkowa na 2019 rok.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zaproponowała dyskusję na temat
projektu budżetu Miasta Myszkowa na 2019 rok.
Radny p. Norbert Jęczalik zaproponował wzniesienie o poprawki do budżetu, poprawka była
wnoszona wczoraj na Komisji Oświaty. Kolega Tomek tutaj zaproponował przesunięcie
środków z projektu na modernizację MDK, wnętrza MDK. Tam jest 150.000,00 zł i obniżenie
o 50.000,00 zł. Drugie źródło z wydziału promocji miasta Myszkowa 100.000,00 zł, żeby
przesunąć na dział 926 Kultura fizyczna. Chodzi mi o podwyższenie środków na
stowarzyszenia 100.000,00 zł. Nowych stowarzyszeń przybywa, jestem też wiceprezesem nowo
powstałego klubu tenisa UKS, który w przeciągu niespełna roku czasu ma około stu
podopiecznych młodzików grających w tenisa. Dosyć prężnie się rozwijamy. W miniony
weekend nawet kolega Łukasz z Klubu był w Warszawie na spotkaniu Polskiego Związku
Tenisowego i miał swoją własną prelekcję. Był chwalony za taki szybki postęp, że szybko
rozwija się nasz Klub. Stowarzyszeń na pewno będzie przybywało i ubywało. Wiadomo, że
można poradzić ze względu na swoje własne przekonania do dyscyplin sportowych, czy jako
hobby, ale środki też są potrzebne na to, żeby zasponsorować jakieś dyplomy, koszulki.
Wszystko to kosztuje, a wiadomo, że stowarzyszenia też nie mają środków zewnętrznych
pozyskiwać, bo sponsorzy w jakiejś mierze dotują, ale też nie są w stanie dotować wszystkich
stowarzyszeń na terenie naszej gminy.
Radny p. Andrzej Giewon powiedział, że wszyscy narzekają, że sala widowiskowa to jest już
staroć, a jak przychodzi teraz do projektu, pieniądze na projekt nie wiadomo, czy będzie
150.000,00 zł, czy może mniej 100.000,00 zł, ale na razie trzeba te pieniądze przeznaczyć
i wreszcie ruszyć ten MDK od środka. Na zewnątrz wygląda pięknie, ale od środka sala
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widowiskowa jest już ze trzydzieści albo czterdzieści, na te krzesła wszyscy narzekają.
Dziękuję, jestem przeciw.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak przedstawił radnym krótką historię, żeby
przed podjęciem tej decyzji mieli świadomość w jej podejmowaniu. Na przestrzeni ostatnich
ośmiu lat sukcesywnie co roku w budżecie zgodnie ze złożoną długofalową obietnicą są
przeznaczane wyższe środki na stowarzyszenia. Zwrócił uwagę, że w sytuacjach
ekstremalnych, wczoraj spotkałem się z włodarzami miast, miasteczek, wsi, województwa
śląskiego zrzeszonymi w Śląskim Związku Gmin i Powiatów idą bardzo trudne czasy i oby to
teraz mówię się nie zrealizowało. Są gminy, które im mniejsza gmina tym bardziej oberwała
zmianami oświaty i zabezpieczając środki na oświatę, niektóre z gmin są zmuszone, nie wiem,
czy to zrobią, ale na razie mówią o wyłączaniu prądu na ulicach w nocy. Policja jest
zatrwożona i w tej chwili toczone są różnego rodzaje dyskusje, na razie działamy
w przedmiocie hipotezy w przypadku, że prąd podrożeje, nie wiem o ile. Przedstawiliśmy
budżet, w którym założyliśmy na podwyżki prądu 8%. Założyliśmy 8% dlatego, że słyszymy,
że średnia podwyżka 20% i chronieni jesteśmy umową już zawartą do połowy przyszłego roku,
czyli skutki ewentualnej podwyżki prądu będą za pół roku. To jest zadanie obowiązkowe, żeby
się świeciło na naszych drogach i ulicach i jest to związane z bezpieczeństwem ludzkim. Takich
zadań, które są obowiązkowe mogę wymieniać bez liku. Uroda polega na tym, że na przykład
minister oświaty zmienia jakieś zasady dotyczące oświaty to chcemy, czy nie chcemy w myśl
przyjętych reguł musimy zabezpieczyć środki. W tym roku zabezpieczamy, aż 4.500.000,00 zł,
więcej niż na podwyżkę w uprzednim roku. To rodzi takie skutki, że w tej chwili ten budżet jest
niesamowicie napięty i dokonaliśmy licznych korekt i cięć jeśli chodzi o wydatki. Nie będę
bronił wydatków na promocję, ale w naszej wewnętrznej pracy ścięliśmy wydatki, bo ich
potrzeby nie wynikają z naszego widzimisię i chęci kreowania Burmistrza tylko wynikają
między innymi z potrzeb ludzi, którzy są pozytywnie zakręceni, którzy stanowią o kapitale
naszego miasta, którzy niejednokrotnie przychodzą do nas, bo jest impreza, bo trzeba kupić
jakieś prezenty tu 200,00 zł, tam 300,00 zł, tu rozdać koszulki. Państwo podejmujecie decyzje
w tym zakresie. Bardziej jestem zatrwożony propozycją zdejmowania środków z projektu
MDK wiedząc i proponują, to radni, którzy znają jaką mieliśmy urodę zmieniających się cen
w poprzedniej kadencji zwłaszcza ostatnie dwa lata. Nie dam gwarancji, czy oszacowaliśmy
dobrą wartość projektu MDK dlatego, że te ceny niestety nadal rosną. Oby okazało się, że będą
tanieć. Póki co tak nie jest. Państwo macie prawo przyjąć tą poprawkę i zaproponować później
na sesji, żeby procedować przesunięcie środków. W zakresie powiedzmy dżentelmeńskiej
umowy jaką zadeklarowałem przed stowarzyszeniami w roku 2011 czuję się oszukany, dlatego,
że ja powiedziałem, że będziemy zwiększać środki na stowarzyszenia w miarę możliwości
finansowych miasta. Dzisiaj podaję Państwu zdecydowane warunki, że te możliwości
finansowe miasta są dużo gorsze niż były. Mimo to w projekcie budżetu, który przedstawiłem
jest 30.000,00 zł więcej na sport kwalifikowany, 5.000,00 zł albo 10.000,00 zł na
stowarzyszenia dotyczące zdrowia, które zajmują się osobami z niepełnosprawnością. Mimo to,
że my dotrzymujemy słowa i co roku zwiększamy o 30.000,00 zł, 40.000,00 zł środki pojawia
się wniosek, żeby jeszcze dać 100.000,00 zł. To jest Państwa prawo, tylko będę musiał
wykonać budżet. Wykonanie tego budżetu będzie miało swoje konsekwencje, czyli tam gdzie
Państwo przesuniecie, jeśli to zastosujecie, poinformujemy mieszkańców, dlaczego w jednym
miejscu odbieramy, a w drugim dajemy. To jest wasza decyzja. Burmistrz podkreślił, że
stowarzyszenia nie są zadaniem obowiązkowym gminy. Jeżeli czarnowidztwo się spełni to
w niektórych gminach włodarze nie będą mieć wyjścia, tylko będą musieli rezygnować
z finansowania tego, co nie jest obowiązkowe. Nie chcę tego robić i mimo trudnej sytuacji
w budżecie miasta zaproponowałem 30.000,00 zł, w tej chwili jest propozycja więcej, nie
dyskutuję o formule, bo ona jest Państwu przyzwolona, natomiast jestem zatrwożony tym, że
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mamy wolę zwiększenia czegoś, co nie jest obowiązkowe nie widząc i nie martwiąc się tym, co
jest obowiązkowe. Wczoraj na Komisji Oświaty Państwo rozmawialiście, nie poruszaliście
kwestii dużo istotniejszych, a skoncentrowaliście się na kwocie dla stowarzyszeń sportowych.
Od pierwszego stycznia zwiększone zostanie minimalna kwota za wynagrodzenie na 2.250,00
zł, będziemy musieli uporządkować wynagrodzenie personelu pomocniczego, bo jego dotyczą
te stawki. Skutek finansowy, którego państwo w tym budżecie na którego będziecie głosować
27 grudnia tego nie ma to 850.000,00 zł. Pokazuję jakie różnego rodzaju niespodzianki niesie
nam otoczenie zewnętrzne. My sobie tego nie wmyśliliśmy, ale musimy się do tego dopasować.
Kwestia przesunięć na coś co nie jest obowiązkowe w świetle rożnych, sytuacji, które nas będą
również w trakcie czekać powoduje, że budżet będzie stawał na skutek państwa propozycji
jeszcze trudniejszy niż jest. Cenię tych radnych, którzy umieją odsunąć się od tego, czego jego
dotyczy, czyli Państwo głosując nad stowarzyszeniami niejednokrotnie w nich uczestniczycie.
W Wielkiej Brytanii taką propozycję składałby ktoś, kto nie jest w stowarzyszeniu, bo to
dotyczy to oczywiście innych mieszkańców, nie neguję tego.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec - Bartnik odniosła się do słów Burmistrza, że
wjeżdża radnym na ambicję, ale można powiedzieć równie dobrze, że stowarzyszenia są dla
ludzi, a radni są tutaj po to, żeby robić coś dla ludzi i dla mieszkańców. Rozumiem, że dla
Burmistrza najważniejsze jest dbanie o pracowników i podniesienie im pensji, bo to jest z góry
nałożone, ale dla nas jest akurat najważniejsze, żeby zrobić coś dla mieszkańców, dla
młodzieży. Dla tego stowarzyszenia w każdym mieście są finansowane ze środków rady gminy,
bo to między innymi na to ludzie też ludzie dają podatki. Ale, że lampy, że świecenie. Wiem,
że można wjeżdżać na ambicję, że nie powinniśmy o nic prosić, powinniśmy siedzieć, słuchać,
ale każdy ma swój rozum i każdy ma sumienie niech każdy niech głosuje tak, jak mu sumienie
karze.
Radna p. Małgorzata Skinder przypomniała, że wczoraj również zabrała głos w sprawie
zabezpieczenia środków na stowarzyszenia z takiej przyczyny, że zgłaszały się osoby, które
mają pomysły mają inicjatywę, mają dobre przygotowanie do tego, żeby tą młodzież
aktywizować sportowo. Tyle się mówi o zdrowiu, zdrowie jest dzisiaj właśnie, mamy tą
komisje. Państwo dobrze wiecie, że jeżeli zadbamy o zdrowie i rozwój u młodych ludzi to
później będzie to procentowało. Jestem oczywiście całym sercem za remontem wewnątrz
MDK, jest to wizytówka naszego miasta. Radna poprosiła pana Burmistrza, że jeżeli znajdą się
środki, bo pan Burmistrz najlepiej się orientuje w tych finansach i będzie wiedział, kiedy będzie
możliwość, żeby przesunąć środki, które się znajdą. Bo jeżeli tak jak pan Burmistrz tutaj
powiedział, może akurat ten projekt nie będzie powiedzmy na Dom Kultury wymagał, aż takiej
kwoty, to może się okazać, że jednak uda się po prostu z tej ceny zejść. Czy będzie ten projekt
opiewał na mniejszą kwotę, to chodzi nam tylko o to, żeby pan Burmistrz pomyślał, żeby
zabezpieczyć środki na stowarzyszenia, jeżeli taka sytuacja zaistnieje. To jest tylko taki sygnał
z naszej strony, że potrzeby są przez mieszkańców i przez nas jako radnych akceptowane.
Radna poprosiła, żeby pan Burmistrz to uwzględnił, a jeżeli znajdą się środki będzie
możliwość, żeby przesunąć z innych punktów, które nie będą wymagały takiej dużej kwoty.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że jest wobec radnych bardzo
otwarty i nie stosuje socjotechniki słownej, żeby osiągnąć zamierzony efekt wypełnienia
budżetu taki jaki Państwu przedłożyłem. Dwie rzeczy spowodują najprawdopodobniej, że
nawet jakby się środki znalazły, będziemy mieć dużą trudność. Rywalizacja między niektórymi
stowarzyszeniami sportowymi to jedno, a drugie to ustawa, która wykazuje rozliczenia dotacji,
która jest wyliczana w układzie rocznym. Z punktu widzenia nie jest to zabronione, ale
z punktu historii jak to się do tej pory odbywało teraz, w tej chwili tak naprawdę to co Państwo
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podejmiecie w budżecie tegorocznym, czyli mówię teraz argument przeciwko sobie. To co
złożycie będzie wyczekiwanie, żeby gmina jak najszybciej zorganizowała konkurs na dotację
dla stowarzyszeń i to co zrobimy będzie miało się przedłożyć do całego roku. I tak jest lepiej
dla porządku, bo to później stanowi określone perturbacje przy rozliczeniach. Jak bardzo
rozliczenia czegoś co nie jest obowiązkowe w gminie są sprawdzane to na przestrzeni trzech
kontroli, co cztery lata są kontrole Regionalnej Izby Kontroli, zawsze kontrolowane są
stowarzyszenia. Ostatnia kontrola skutkowała, tym, że trzy stowarzyszenia zwracały dotację
z odsetkami na skutek kontroli RIO. Mówimy o pewnych wrażliwych rzeczach, natomiast to
jak radna powie, że jak się znajdą środki to przekażemy byłbym nieuczciwy wobec pani
gdybym powiedział, dobrze, że jak się znajdą to przesuniemy. Ze względów organizacyjnych
byłoby to niewskazane i dlatego lepiej nawet, jeżeli to będą stanowić perturbacje dla budżetu
proszę nie oczekiwać, że teraz mówię zagłosujcie Państwo na ten temat, ja bym prosił, żebyście
nie zagłosowali. Chodzi o to, że jeżeli Państwa wola będzie jednak, żeby przesunąć te środki, to
Państwo będziecie musieli je przesunąć teraz, żebyśmy znali reguły gry na cały przyszły rok.
Realia rynkowe raczej nie wskazują, że pojawią się oszczędności, może być też tak, że jak
będziemy przystępować do projektu to będziemy potrzebować jeszcze środków, żeby dopełnić.
W każdej sytuacji i każdego naszego starania budżet i montaż finansowy budżetu będzie
zmieniać sytuacja, jeżeli ustalimy środki finansowe, dodatkowa praca. Państwo nie jesteście
adresatami tego co powiem, ale gdyby na tej sali się zjawił Minister Kultury i powiedział, że da
na MDK to sam jestem za tym wnioskiem, żeby zwiększyć. Stowarzyszenia rozpoczynały
kiedyś prace jako swoje własne i tych środków nie miały, a mimo to chciały to robić. Mamy
takie stowarzyszenia, które mają zapał, po jakimś czasie ten zapał się wypala i później pojawia
się oczekiwanie, żeby to co do tej pory się wydarzyło było finansowane ze środków miasta, a
zapał blednie. Są takie stowarzyszenia, które permanentnie przez lata są fajne, działają i cieszą
się z tego w sposób taki inny, że mają dodatkowe wsparcie bo mają do czynienia
z dodatkowym wsparciem. Nie chciałbym budować filozofii wokół stowarzyszeń, że skoro ktoś
coś umieścił to na pewno powinien dostać pieniądze. Po drodze pojawiają się jeszcze takie
sytuacje i nas to dotyczyło zwłaszcza w stowarzyszeniach rekreacyjno - sportowych, ale nie
w sporcie kwalifikowanym, gdzie dla stowarzyszeń, dla których kiedyś przyznawaliśmy
pieniądze nie przyznawaliśmy dlatego, że się wypaliło, nie było to ciekawe, atrakcyjne, a
później służyło przeznaczanie pieniędzy dla kogoś, na przykład, kto już dawno
w stowarzyszeniu nie był. Chroniąc środki publiczne przed czymś takim wzbraniam się. Nawet
jeśli się znajdą środki, oszczędności, to ze względów organizacyjnych, rozliczania dotacji nie
będziemy mieszać w tym, że w ciągu roku zmieniać poziomu finansowania. Jak się znajdą
oszczędności to będę się cieszył, że zamiast prawie 18.000.000,00 zł kredytu, będę proponował
niższy kredyt, bo zwiększając stan zadłużenia miasta daleko nie pociągniemy. Ta dyskusja
dotycząca 100.000,00 zł nie waży na budżecie w tak istotny sposób, ale proszę mi wierzyć, co
wtorek i czwartek gdybym wykazywał dużo mniejszą asertywność to po dwóch miesiącach nie
ma budżetu miasta. Takie są potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, a praca polega na tym,
żeby najpierw przefiltrować te, których nie powinniśmy odmówić, a te które musimy odmówić
albo te, których nie wypada. Chciałbym, żebyście państwo mieli tego świadomość, że jeżeli
miałoby to się odbyć kosztem tego, a Państwo później czulibyście się oszukani to takiego
rozwiązania nie podejmę, jak się znajdą oszczędności będę szedł w kierunku mniejszego
kredytu.
Pani Skarbnik przypomniała, że przewodnicząca komisji powiedziała, że mieszkańcy płacą
podatki, tylko praktycznie od kilku już lat te podatki nie wzrosły, a wydatki z roku na rok
wzrastają. W przygotowanym projekcie budżetu na 2019 rok bardzo szczegółowo opisałam
dochody i na rok 2019 te dochody wzrastają praktycznie z jednego tytułu, z podatku
dochodowego z tytułu cit, pitów. Analizowałam przewidywane wykonanie tego podatku za rok
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2018., w miesiącu grudniu wpłynęła kwota 80% tej kwoty całej z danego miesiąca i na dzień
dzisiejszy okazuje się, że brakuje ich około 400.000,00 - 500.000,00 zł, z tym, że to 20% ma
być wyrównane w styczniu. Nie wiem jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli ta prognoza 80%
została przez ministerstwo dokładnie wyliczona czyli będzie w stosunku do 2018 roku będzie
brakowało w budżecie 400.000,00 - 500.000,00 zł.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że w budżecie, w WPF decyzją
poprzedniej Rady mamy wpisane boisko treningowe dla piłkarzy, co też jest ofertą i wydatkiem
na rzecz sportu w Myszkowie, z którego będą korzystać stowarzyszenia, nikt inny. Chcemy to
zrealizować, boimy się o realizację, tam jest kwota 2.500.000,00 zł. Jako wiązany projekt
złożyliśmy to na MOSiR i na boisko z oczekiwanie dotacji dla obu zadań 2.500.000,00 zł. Będę
apelował na każdym przy każdej sposobności, jak Państwo możecie wesprzeć mnie
w staraniach, może macie nie wiem lepszy przekaz, żeby wniosek zyskał aprobatę, to też
inaczej będziemy rozmawiać kiedy dostaniemy dofinansowanie. W tej chwili jest taka sytuacja,
że będziemy płacić z końcem grudnia chyba 1.800.000,00 zł za remont MOSiR, drugą transzę
będziemy czynić po zakończeniu umowy i po odbiorze remontu MOSiR i z chwilą kiedy
zakończymy ten remont, a okaże się, że minister nie uzna naszego wniosku to automatycznie
sfinansujemy w 100% remont MOSiR. Temat odjedzie nam i automatycznie boisko
z finansowania 50% będzie możliwe o aplikowanie 30%. Życie idąc do przodu zmienia nam
warunki decyzyjne.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec - Bartnik zapytała, czy te 2.500.000,00 zł, nawet jak
nie dostaniemy tej dotacji będą przeznaczone na boisko sportowe, bo pani Burmistrz nam
wczoraj powiedziała, że nie, że jeżeli nie będzie pieniędzy z tego to te pieniądze wracają
z powrotem do ogólnej puli.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że rozmawia ze sporowcami od
ośmiu lat, boisko chcę zrobić. Natomiast jeżeli dzisiaj, na poprzedniej komisji mieliśmy taki
wniosek, żeby zlikwidować zadanie dotyczące boiska i przeznaczyć na osiedle Wieszczów na
kanalizację. Nasza wspólna praca przez pięć lat, a szczególnie w 2019r. będzie bardzo trudna
praca, bo będziemy robić coś za coś. Nie będziemy mówić, to wyłożymy i wykreujemy
większego kredytu, bo po prostu nikt nam tego nie zatwierdzi. Może tak być, że względy
finansowe zewnętrzne od nas niezależne storpedują nasze pomysły. Burmistrz podkreślił, że
zdecydowanie chce zrobić boisko i dlatego będzie robił wszystko, żeby znalazło się na to
dofinansowanie.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec-Bartnik zauważyła, że za 2.500.000,00 zł to już
boisko się zrobi, bez trybuny, ale to nie jest ważne.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że mówił o boisku treningowym,
czyli murawa, oświetlenie i tak dalej za trybuną tak, ale nie chcę wchodzić w kwestie
techniczne.
Radna p. Zofia Jastrzębska powiedziała, że budżet jest zrównoważony i dodanie 30.000,00 zł,
stowarzyszeniom, to jest dodanie 30.000,00 zł. Burzymy się, kiedy nam się coś zabiera, ale
druga sfera jest taka, że jeżeli coś nam się wydaje za mało to niepotrzebnie wywołuje również
burzę nie zadowolenia. Radna poruszyła sprawę rozwoju fizycznego młodzieży, nie tylko przez
stowarzyszenia młodzież się rozwija, ale właśnie przez to, że wyremontujemy MOSiR,
w planach jest budowa boiska, dzieci w MDK, który będzie miał dobre warunki będą mogły
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rozwijać ogniska taneczne, baletowe, które również wpływają na rozwój i fizyczny
i psychiczny dzieci i młodzieży.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że pani Burmistrz wczoraj przedstawiała, bo wniosek
został złożony chyba z początkiem roku na to boisko. Radny zapytał, czy w tym miesiącu ten
wniosek ma być rozstrzygnięty?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że sytuacja wygląda w ten
sposób, że tam spłynęło bardzo dużo wniosków i mamy taką sytuację, że Częstochowa dostała
odmownie i już reklamuje, a o nas nic nie wiadomo. Troszeczkę z niepokojem obserwuję
sygnały dotyczące środków pomocowych, albo zostało to przetłumaczone, że jest zatorowanie
w rozstrzygnięciu tych spraw. Mamy takie sytuacje, gdzie mówi się nam, że wniosek nie został
złożony w terminie, a my złożyliśmy w terminie i teraz, traktuję to jako wypadek przy pracy.
Nie chcę walczyć z ministrem, czy z kimś, kto może nam przydzielić środki, bo wtedy zbuduję
złą atmosferę do pozyskania tych środków. Nie chciałabym, żeby ktoś mi mówił, że czegoś nie
zrobiłem, a ja zrobiłem należycie. Więc dlatego ta atmosfera wokół tych środków pomocowych
z jednej strony pewnie duże oczekiwania, być może administracja sobie organizacyjnie sobie
z tym radzi.
Radny p. Norbert Jęczalik odniósł się do tematu boiska, bo jeżeli ten wniosek nie przejdzie, nie
przyjdzie też dofinansowanie w kwocie 50%? Wtedy ponownie zostanie złożony wniosek
z dofinansowaniem 30%, jest szansa?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że wczytując się w warunki tego
konkursu, to tak może być, natomiast równie może być, że nie będzie nowej transzy, a to co
złożyliśmy położy nam już wniosek, bo np. w minister stwierdzi, że nie może dać na MOSiR
bo już go wykonaliśmy. W trakcie kiedy trwają prace wolno nam go złożyć, bo sprawdzaliśmy
czyli do póki nie zakończymy wniosek jest wiążący nawet jeżeli zakończymy go w trakcie
złożenie wniosku będzie nas bronić. Jeżeli minister odrzuci wniosek to może się okazać, że
składanie nowego wniosku automatycznie odnośnie MOSiR i wtedy zmniejszymy o 30%, ale
wtedy może nie być drugiej transzy i w ogóle nie będzie dofinansowania.
Radny p. Norbert Jęczalik zapytał, kiedy ma być rozpatrzony ten wniosek?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że nie wie, bo jak dzwonimy
to ciągle nam mówią, że jest długa lista, że jest to sprawdzane. Nie jestem w stanie powiedzieć
oczekujemy na rozstrzygnięcie. Nie pytałem od tygodnia, czy coś w tej sprawie wiemy,
dlatego, że w tej chwili mamy wszystkie ręce na pokład, jeżeli chodzi o fotowoltaikę i solary.
Mówiąc wprost walczymy o fotowoltaikę, trafiliśmy na perturbację w realizacji projektu.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że odnośnie właśnie tego boiska wczoraj padł pomysł, że
jeżeli ten wniosek by nie przeszedł, życzę jednak, żeby przeszedł, to można by było zrobić
tańszym kosztem , bo kolega się orientował na terenie Polski, że takie boiska można troszeczkę
okrojone zrobić za niższą kwotę, ewentualnie gdyby było 2.500.000,00 zł, które zostały, to
część tych pieniędzy można przeznaczyć na budynek gospodarczy, który jest oczekiwany
wśród mieszkańców naszego miasta na stadionie. To jest oczywiście wizja przyszłości,
zobaczymy jak się rozstrzygnie kwestia tego wniosku teraz w ministerstwie. Radny odniósł się
do wypowiedzi kolegi Andrzeja, że z MDK jest związany praktycznie od dziecka, bo mieszka
w bliskim sąsiedztwie i chciałby, żeby MDK zmienił swój środek. Nam się wydaje, że
150.000,00 zł to jest duża kwota na projekt modernizacji i stąd to ściągnięcie środków. Nie
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jesteśmy przeciwni modernizacji, wręcz przeciwnie, tylko te 150.000,00 zł to bardzo duża
kwota. Kolega jeden, czy drugi ma do czynienia z rożnymi projektami, czy modernizacją
różnych obiektów i mniejsze środki były przeznaczane na projektowanie takich lokali
podobnych gabarytowo. Stąd właśnie ściągnięcie jakiejś kwoty, nie całej, tylko jakiejś części
tej kwoty. Radny podziękował wszystkim koleżankom i kolegom za poparcie jako
wiceprzewodniczącego.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział , że co do wysokości kosztu za
ten projekt, wpisaliśmy taką kwotę i jeszcze zmniejszyliśmy o 50.000,00 zł z tego co
proponował dyrektor. Może jeszcze ktoś inny niż radny się na tym zna, ale najczęściej wartość
projektu określa się procentowo od spodziewanej wartości zadania. Robiąc cały środek MDK
jak zmieścimy się w 8.000.000,00 zł to będzie bardzo dobrze.
Radny p. Jerzy Woszczyk powiedział, że jaka będzie wartość usługi projektowej to pokaże nam
rynek, bo sam w tej branży się obracam. Jeżeli byśmy wzięli wskaźniki środowiskowe do
obecnego projektu, jak to dawniej obowiązywało, to projekt byłby dużo droższy, po prostu
rynek jak by odrzucił wskaźniki, które obowiązywały kiedyś do wyceny projektów i ceny są
niższe. Padło boisko, ulica, chodnik nie, ma przynależności politycznej, to są nasi mieszkańcy.
Pan Burmistrz wspominał o cenach energii, ja chciałbym przypomnieć o śmieciach. Będzie
bardzo trudny rok, co by się nie zadziało, to jest tragedia, niestety z tym problemem zostaniemy
jako radni, naprawdę będziemy mieli poważny problem. Bardzo cieszę, że w budżecie jest
wpisane 1.000.000,00 zł na dokapitalizowanie naszej spółki SANiKO, bo jeżeli spółka
SANiKO mogłaby wykonywać jako zadania własne, to nawet łatwiej byłoby wytłumaczyć
mieszkańcom, czekają nas podwyżki śmieci. Czy to dokapitalizowanie 1.000.000,00 zł będzie
wystarczające, bo jak sobie policzyłem, to jest minimum 1.000.000,00 zł za mało. Cieszę, że
rodzimą firmę spółkę, gdzie nasi mieszkańcy pracują, tu mieszkają, tu wydają pieniądze, tu
płacą podatki.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że to jest niewystarczająca
kwota, ale pierwotne propozycje, kiedy określiliśmy jakie trzeba ponieść wydatki, jak
zorganizować, przeorganizować SANiKO, żeby mogło samodzielnie wykonywać usługę
wywożenia odpadów kwota była wyższa, natomiast nie udźwignąłby tego budżet. W wielu
pozycjach tego budżetu, realnie określonych przez kierowników czy dyrektorów jednostek,
którzy składają propozycję, każdy z punktu widzenia funkcjonowania tego obszaru, który
odpowiada, cięliśmy to, bo inaczej składalibyśmy Państwu budżet, który nie uzyskałby opinii
pozytywnej. Czekamy na tą opinię, też nie wiemy, mamy nadzieję, że będzie jak zwykle, czyli,
że będzie pozytywna opinia konstrukcji budżetu. Natomiast między innymi tym to było
podyktowane, że przesuwanie środków spowodowało taką a nie inną sytuację. Odnośnie
wynagrodzeń, jakby można było to bym nie podnosił wynagrodzeń, natomiast dzisiaj
pracownicy zwłaszcza młodsi pracujący dla gminy rozważają odejście, dlatego, że oni są
bardziej mobilni i jeszcze jak ktoś ma jakąś fachowość to przybieramy postawę, żeby taką
osobę zatrzymać. Z drugiej strony kadrowo nam się Urząd zestarzał. Niektórych fachowców
proszę, żeby nie odeszli na emeryturę. W tle są środki finansowe, których nie poruszyliśmy
w zasadzie, bo się baliśmy, że to będzie zły sygnał negocjacyjny dla rynku. Ja też nie wiem co
będzie po negocjacji, albo co się objawi. Jest dużo zmiennych, śmieci na pewno wzrosną, bo od
czasu, kiedy rozmawialiśmy firma dwukrotnie skorzystała z prawa opcji z tytułu wzrostu
wynagrodzeń dla pracowników, byliśmy zobowiązani tą kwotę zapłacić firmie. Jesteśmy w
w trakcie rozmów z firmą, która negocjacyjne rozmawiając z nami rozważa odstąpienie od
umowy przed tym okresem. Mam nadzieję, że tak nie będzie, prowadzimy rozmowy.
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W niektórych gminach jest już problem i brak szybkich decyzji, trudnych, zatwierdzających
nowe stawki powoduje, że śmieci będą na ulicach.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał do kiedy jest umowa?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że do czerwca.
Radny p. Jerzy Woszczyk powiedział, że rozumie, że p. Burmistrz się przejęzyczył z tymi
podwyżkami dla pracowników, bo ludzie nie żyją słońcem i wodą. Wszystko drożeje, tak, że
należą im się te podwyżki.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak przypomniał, że powiedział tylko, że radni
w budżecie nie widzą zmian pokaźnych, przesadzonych w kosztach administracji. My to
przystopowaliśmy ryzykując, być może kiedy rynek pracy się ustabilizuje, że to co jest
w budżecie nam wystarczy i takie założenia przyjęliśmy. Nie oznacza, to, że nie będzie jakichś
regulacji, bo niektóre z nich czynimy, a na pewno te, które są obowiązkowe będziemy musieli
zrobić. Tu w Urzędzie Miasta mamy, a zasadzie już nie mamy, chyba nie będziemy mieć osób
wprost których dotknęła kwestia, że mają 2.100,00 zł, a mają mieć 2.250,00 zł. Szeroko już
w gminie patrząc no to, może być różnie, to już będą wtedy jednostki. Staramy się w jakiś tam
sposób zorganizować i nie proponujemy Państwu w budżecie znaczących zmian w kosztach
administracji.
Przewodnicząca p. Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że przez w ubiegłe cztery lata
dokapitalizowaliśmy spółki miejskie, mamy je jak na razie trzy, musimy robić wszystko, żeby
je wspierać. Musimy przejąć śmieci jako sami, a samochody można wziąć w leasing. Leasing
spłacimy z tego, że za śmieci też jest niezła kwota i nawet, jeżeli ta kwota będzie większa
zostanie zostaje w Myszkowie, to każdy to zrozumie. Czy firma, która teraz zabezpiecza
śmieci, może odstąpić od umowy bez jakiejś kary umownej?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział Burmistrz powiedział, że na całe
szczęście mamy dość dobrze zawartą umowę i za odstąpienie przez firmę od umowy jesteśmy
zabezpieczeni. Nie wchodzę w niuanse prawne, bo w tej chwili zmieniający się poziom
odpadów i zmieniające się kwestie dotyczące wskaźników i w kwestii związanych kosztów
mogą w oczach sądu być ocenione, że odstąpienie od umowy przez spółkę jest uzasadnione
i nie podlega karze. W tej całej sytuacji pewnie, gdyby była taka sytuacja będzie to rozstrzygał
sąd. Jeżeli chodzi o stawkę na śmieci chcemy skorzystać z tego, żeby SANiKO nas
obsługiwało, bo wcześniej takiej możliwości nie było, ona była dyskutowana, ale były
obostrzenia, straszono nas kodeksem karnym. Dzisiaj jest możliwość zamówienia in house,
czyli z pominięciem rynku konkurencyjnego. Chcemy zamówić usługę spółki SANiKO, ale
trochę się tego boimy, bo pan prezes zapytał, czy dopuszczam, że Ukraińcy będą pracować
w SANiKO, bo rynek pracy tak dzisiaj wygląda. Po drugie staniecie Państwo przed tym
samym, co stała Rada przy zatwierdzaniu, kiedy miała taką kompetencję stawek za wodę, gdzie
radni bardzo często, w zasadzie ani razu nie zatwierdzili stawek cen za wodę. Zostawiamy to
w rękach prezesa wodociągów, a i tak proponowane stawki wody zakładały zysk na poziomie
na przykład 1%, dlatego między innymi wodociągi nie mają pieniędzy na inwestycje, tylko
mają na inwestycje odtworzeniowe, czyli tylko z amortyzacji. Tu może się pojawić podobny
problem, że dzisiaj Państwo będziecie wiedzieć, że spółka SANiKO zarobi na śmieciach, ale po
to chcemy, żeby SANiKO wykonywało tą usługę, żeby mieć obsługującego, który nie dorzuci
marży 20%, bo wtedy mieszkańcy będą mieli dużo wyższe opłaty, tylko dorzuci marżę niską, a
jak dorzuci marżę niską to może nie starczyć na spłacenie leasingu.
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Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik odniosła się do Ukraińców, nie rozumiem,
czy Ukraińscy mogą pracować czy nie, przecież jest jakiś przepis, to jest normalny człowiek,
tak jak i Polak, jesteśmy w Unii i czym pan prezes się martwi. Jeżeli Ukrainiec będzie pracował
tak jak Polak, albo lepiej to niech pracuje, przecież nie ma żadnych przeciwwskazań.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że pytanie pana prezesa nie
miało na zasadzie jakichś złych intencji w stosunku do obywateli innego kraju, tylko chodziło
o to, czy będzie przyzwolenie na to, co jest nieuniknione, czyli na wzrost stawki na śmieci,
kiedy wizerunkowo będzie wiadomo, że tam pracują niekoniecznie mieszkańcy Myszkowa lub
też mieszkańcy Myszkowa czasowo zamieszkujący Myszków. Pan prezes podszedł do tego
z obawą, nie dotyczyło to kwestii zróżnicowania, czy segregacji.
Radna p. Zofia Jastrzębska powiedziała, że osoby z zagranicy, Ukraińcy mają pozwolenie na
pracę chyba na 6 miesięcy i planowanie swojej pracy firmy w oparciu pracowników właśnie nie
pewnych, którzy muszą wyjechać za sześć miesięcy też jest zupełnie niekorzystne.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że w tym całym przygotowaniu
się do nowego zorganizowania rynku odpadów w naszym mieście największą bolączką,
największą obawą jest to czy znajdziemy załogę przy dzisiejszym rynku pracy.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zaproponowała, żeby przejść już do
tematu budżetu, bo się bo się oddalamy.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że niekoniecznie musi się znać na finansach. Jeżeli by na
przykład miasto dofinansowało spółkę SANiKO, nawet później w wyższej kwocie jeszcze, tak
czy ta kwota będzie na przykład z kredytu, czy miasto ma 1.000.000,00 zł kredytu i przekaże
SANiKO. Później SANiKO zaczyna wypracowywać, bo zakładam, że śmieci idą w górę, bo
i tak pójdą górę, czyli SANiKO zaczyna wypracowywać zyski i wtedy spłaca te kredyty
miastu?
Radny p. Jerzy Woszczyk powiedział, że spółka SANiKO to spółka prawa handlowego, która
podlega pod kodeks spółek handlowych, a 100% udziałowcem jest gmina. Oczywiście są
gminny, że spółki gmin mają inwestorów zewnętrznych, zachowują ochronny pakiet. Tu
mówimy o dokapitalizowaniu, czyli podniesieniu kapitału własnego. Jeżeli pan radny spojrzy
na bilans i są pasywa, aktywa, to będzie to będzie w odpowiednich rubrykach zapisane. Radny
zwrócił uwagę na to, co pan Burmistrz powiedział. Niestety jedyna ustawa śmieciowa, gdzie
zadania własne gminy i gmina nie mogła zlecić spółce samej własnej. Tylko jedyna ustawa,
tam gdzie się obracamy w zadaniach własnych gminy był obowiązkowy przetarg, może nas aż
to tak nie dotyczyło. Były gminy, które miały świetnie zorganizowane przedsiębiorstwa, które
odzyskiwały odpady. Problem w odpadach i te obowiązkowe, które Unia narzuciła, dojście do
segregacji czterdzieści później pięćdziesiąt to są powiem wam ,tak chyba Białoruś jest przed
nami w segregacji. Problem jest na szczeblu wyższym, że powinniśmy zrobić coś z segregacją
na szczeblu skupu odzyskiwania. Państwa, które poszły w odzyskiwanie tak zwanej kaucji.
Przecież sami wiecie, że w niektórych państwach w Lidlach wrzuca się do automatu, pieniądze
się dostaje. Radny zwrócił uwagę na problem, który nie jest tutaj zapisany, oczyszczalnia
ścieków w Myszkowie dlatego jeszcze funkcjonuje, że była kiedyś (...). Czekamy, była
konferencja w tym roku zrobiona, szkoda, że tak mało radnych przyszło. Będzie nas czekało
zrobienie w obiegu zamkniętym, obniżenie później, to są łącznie wydatki. Jeżeli miasto, nasze
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miasto miałoby kompostownik, kilkanaście lat o tym się mówiło się o SANiKO obniżylibyśmy
koszt na samą kompostownię około 600.000,00 zł, tylko wybudowanie kompostowni to jest 5 –
6.000.000,00 zł. Radny upomniał się o większe pieniądze dla Biura Rady, chodzi mi
o szkolenie radnych, żeby jak najwięcej było szkoleń, kursów.
Radny p. Andrzej Giewon powiedział, że jutro jest Komisja Rozwoju Miasta i nie będzie miała
co robić.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy jeszcze ktoś chce wnieść
zmiany do budżetu, czy nie?
Radny p. Tomasz Załęcki zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o SANiKO i o pracowników, na dzień
dzisiejszy wszyscy pracownicy, którzy jeżdżą są z Ukrainy.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że słyszał, że Unia zmieni przepisy prawne związane
z pracownikami z Ukrainy.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że jeśli chodzi o te zawody do tego nie są potrzebne
wysokie kwalifikacje. Jeżeli ktoś ma pozwolenie, to dlaczego miałby tego nie wykorzystać.
Radna p. Zofia Jastrzębska dodała, że źle się planuje.
Radny p. Jerzy Woszczyk powiedział, że to jest kwestia zarządu.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że to jest kwestia, tak jak przewodniczący Rady Miasta
powiedział, znalezienia innych środków jeżeli chodzi o zmniejszenie kosztów odpadów. Punkty
zbiorek, można wprowadzić jakieś opłaty dodatkowe, zmusić w ten sposób mieszkańców do
takiej segregacji.
Radny p. Jerzy Woszczyk powiedział, że to są rozwiązania systemowe.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że w tej chwili gmina ma bardzo
dobre rozwiązanie, porównując inne gminy w Polsce. Nie mówię, że jesteśmy w pierwszej
troje, ale na pewno jesteśmy typową gminą, jeśli chodzi o zakres usługi jakiej uzyskali
mieszkańcy. Natomiast jakakolwiek zmiana w tym zakresie, że chcielibyśmy, żeby ktoś płacił
extra za coś tam więcej, to wywiezie śmieci do lasu. Gminy, które wprowadziły limity,
uważam, że nie wolno wprowadzić limitów, ale są gminy w sąsiedztwie, które do
pięćdziesięciu kilogramów, za więcej jakby trzeba dodatkową opłatę. U nas może się pojawić
taka sytuacja, w tym nowym systemie będziemy się starali zabezpieczyć między innymi na ten
cel. Będziemy chcieli wprowadzić kody kreskowe, po to, żeby w jakiś sposób walczyć
z anonimowością producenta odpadów w blokach. Żeby sprowokować ludzi do segregowania
odpadów. To jest system taki no nie w stu procentach się sprawdzający, ale póki co nie
wymyślimy nic lepszego do bloków i wtedy firma, czy to będzie SANiKO będzie musiała
z pełną mocą stosować opłatę wyższą za nieposegregowanie, jeżeli ktoś nie posegreguje. To
będą bardzo trudne sytuacje, natomiast dzisiaj ustawodawca proponuje, żeby straszyć
i sprowokować do segregowania trzykrotnością należności. Jeżeli opłata za śmieci będzie
wynosić 18,00 zł to ten, kto nie posegreguje będzie musiał trzykrotność zapłacić tej kwoty.
Także to drakońskie kwoty.
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Radna p. Małgorzata Skinder zgłosiła na prośbę mieszkańców prośbę o remont chodnika przy
ul. Wyszyńskiego. Radna odniosła się do wcześniejszej propozycji dofinansowania
stowarzyszeń radnego p. Jęczalika. Po wytłumaczeniu p. Burmistrza, ponieważ ta kwota na
projekt MDK wydawała się wysoka, ale jak pan Burmistrz to wytłumaczył, czyli po prostu tak
100% do tej inwestycji, bo tutaj pojawiła się taka nadzieja na to, żeby te środki w jakimś sensie
zabezpieczyć na stowarzyszenia. Mam nadzieję, że pan Burmistrz będzie miał temat
stowarzyszeń blisko swojego serca.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak przypomniał, że w 2011r. powiedział, że
będzie proponował środki finansowe na stowarzyszenia w ramach możliwości finansowanej
gminy. Dzisiaj pokazuję, że możliwości finansowe gminy są nieco słabsze niż w latach
ubiegłych. Jeżeli Państwo, proszę odbierać merytorycznie, muszę powiedzieć, żeby czuć się
zwolnionym z obietnicy, którą publicznie złożyłem wobec stowarzyszeń i sportowców, jeżeli
Państwo podniesiecie kwotę dodatkowo jeszcze o 100.000,00 zł to ona zostanie zapisana
w budżet. Będziemy musieli budżet wykonać, natomiast wtedy będę się czuł zwolniony
z obietnicy, bo być może warunki rynkowe nie pozwolą w budżecie za rok 2020 proponować
jako bazowej kwoty, która już będzie powiększona właśnie łącznie o 130.000,00 zł, więc tego
nie zdeklaruję, będę się czuł zwolniony z tego.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że pan Burmistrz jest
rozsądnym włodarzem i nie skrzywdzi żadnego stowarzyszenia. Trzymajmy tu pana Burmistrza
za słowo. Przewodnicząca komisji zapytała się, czy radny p. Jęczalik wnosi to, żeby poddać
pod głosowanie?
Radny p. Norbert Jęczalik sformułował wniosek o przekazanie kwoty 50.000,00 zł z projektu
modernizacji MDK i 50.000,00 zł z udziału promocja miasta Myszkowa na dział 926 w kwocie
100.000,00 zł.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytał, czy już nie będzie żadnych innych
wniosków do budżetu?
Komisja wnioskuje o przesunięcie 50.000,00 zł z promocji Miasta i 50.000,00 zł z projektu
MDK na § 926.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zaproponowała głosowanie nad
wnioskiem radnego p. Norberta Jęczalika.
Odbyło się głosowanie nad wnioskiem. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Przy 2 głosach
za, 4 głosach przeciw, 4 głosach wstrzymujących się wniosek nie został przyjęty.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec –Bartnik zaproponowała przejście do głosowania
nad projektem budżetu miasta Myszkowa na 2019r. i WPF.
Po omówieniu na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018r. projektu budżetu miasta
Myszkowa na 2019r. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej zaopiniowała w/w
projekt pozytywnie (w głosowaniu brało udział 10 osób: 5 głosów za i 2 głosy
wstrzymujące się, 3 głosy przeciw).
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Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec - Bartnik zaproponowała głosowanie nad
projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Myszków na lata 2019 – 2031.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Przy 6 głosach za, 2 głosach
przeciw, 2 głosach wstrzymujących się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2019 – 2031 został zaopiniowany pozytywnie
Do punktu 4.
Opracowanie planu pracy komisji na 2019r.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik odczytała propozycję planu pracy
komisji na 2019r.
Lp.
1.
2.

Miesiąc

Tematyka posiedzeń komisji

Styczeń

1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

Luty/
Marzec

3.
Kwiecień

4.

Maj/
Czerwiec

5.

Lipiec/
Sierpień

1.
Informacja na temat problemu
bezdomności w gminie Myszków.
2. Informacja na temat skali bezrobocia
w powiecie myszkowskim oraz aktualna
tendencja tego zjawiska.
3.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
1.
Zaopiniowanie
sprawozdania
z
działalności MOPS oraz oceny zasobów
pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy z
uwzględnieniem
działalności Środowiskowych Domów
Samopomocy ul.
Millenium
i
ul.
Gałczyńskiego.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.
1.Informacja SP ZOZ Myszków na temat
realizacji kontraktu z NFZ oraz kondycji
finansowej.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.
1.Przyjęcie
informacji
nt.
realizacji
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze
2019r.
2. Wysłuchanie informacji o problemie
narkotykowym na terenie gminy.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
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Uwagi

Chrześcijańskie
Stowarzyszenie
Dobroczynne,
Dyrektor PUP
Komendant
SM,
Dyrektor MOPS,

Dyrektor MOPS
Dyrektorki ŚDS

Dyrektor SP ZOZ

Dyrektor MOPS

Przedstawiciel
Policji

4. Sprawy różne.
6.

Wrzesień/
Październik

7.

Listopad/
Grudzień

1. Informacja na temat ilości, stanu
technicznego oraz
przeprowadzonych
remontów lokali socjalnych oraz dalszych
planów związanych z ich pozyskiwaniem.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.
1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na
2020r.
2. Opracowanie planu pracy komisji na
2020r.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy różne.

Kierownik KZGM

Skarbnik Miasta

Z uwagi na brak pytań zaproponowała głosowanie nad propozycją planu pracy Komisji
Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej a 2019r. Przewodnicząca dodała, że plan pracy komisja
zawsze może zmieniać.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Przy 6 głosach za, 2 głosach
przeciw i 2 głosach wstrzymujących się propozycja planu pracy Komisji Zdrowia, Rodziny
i Polityki Socjalnej na 2019r. została przyjęta jednogłośnie.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 2019r.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że GPPiRPA jest obowiązkowy do
uchwalenia raz w roku. Są to roczne programy. Ten program, który Państwu
zaproponowaliśmy, one są zbieżne z tymi programami, które były w latach ubiegłych,
ponieważ naszym zdaniem te programy się sprawdzają. Kilka lat temu wprowadziliśmy
nieodpłatne zajęcia sportowe na MOSiR i nieodpłatne zajęcia w MDK, w których bierze
bardzo duży dzieci udział. Ponadto są przeznaczone środki na dofinansowanie stowarzyszeń,
które działają w obszarze profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych. Do Programu
wprowadziliśmy od razu to, co było wprowadzone w zeszłym roku w trakcie realizacji
programu. Bo ten program możne ewaluować w trakcie roku i można go zmieniać, można
zadania wprowadzać, można skreślać, przesuwać środki. W ubiegłym roku w okolicach maja
wprowadziliśmy realizację programu profilaktycznego dla dzieci szkół podstawowych i był to
program rekomendowany przez instytucje zajmujące się profilaktyką. Teraz od razu
założyliśmy realizację takiego programu w Gminnym programie. W tym roku był
realizowany program pod nazwą „Archipelag skarbu”. Ten program podobał się zarówno
uczniom jak i nauczycielom, on może być realizowany wielokrotnie, więc prawdopodobnie
w przyszłym roku też byłby realizowany albo jakiś inny program z listy programów
rekomendowanych. Oprócz tego do Gminnego Programu Rozwiązywania i Profilaktyki
i Przeciwdziałania Narkomanii wprowadziliśmy dofinansowanie Komendy Powiatowej
Policji pod kątem zakupu urządzenia do badania, czy osoba jest pod wpływem środków
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odurzających narkotyków. Ten problem wyniknął właśnie na wrześniowym posiedzeniu
Komisji Zdrowia i omawianie problemu narkotykowego w gminie. Tutaj pan komendant
mówił, że bardzo takie urządzenie by im się przydało, ponieważ Komenda Wojewódzka
dysponuje jednym lub dwoma, które mają taką funkcję przechodnią w poszczególnych
komendach powiatowych. Pan komendant zaproponował zakup urządzenia za 13.000,00 zł.
Jest to urządzenie do którego można wykorzystać testery, którymi dysponuje Komenda
Wojewódzka, więc tutaj nie byłoby tych dodatkowych kosztów z zakupem testerów. Do
Gminnego Programu Profilaktyki wprowadziliśmy też nowe zadnie, które nie było do tej pory
finansowane, czyli dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej. W ramach tego kierunku
zatrudnienia socjalnego, który jest ujęty jako kierunek do realizacji zgodnie z ustawą
o wychowaniu w trzeźwości jest zaplanowana kwota 7.000,00 zł na dofinansowanie tego
Centrum Integracji Społecznej. Takie centrum jest prowadzone przez fundację. Swoją
siedzibę ma w Myszkowie w Mrzygłodzie. Pani dyrektor MOPS poprosiła o zadawanie pytań.
Radna p. Elżbieta Doroszuk zapytała, jaka fundacja prowadzi?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że Fundacja „Przyjaciel z Sercem”,
centrum jest w ramach projektu „Skrzydła Powiatu”. Do końca listopada realizowali swoje
zadania w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
natomiast od grudnia przechodzą już na własne utrzymanie, czyli muszą sobie na siebie
zapracować.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, jaki jest budżet?
Pani Skarbnik powiedziała, że w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. zaplanowana jest
kwota 630.000,00 zł na realizację tego programu, o którym przed chwilą mówiła pani dyrektor.
Środki z tego tytułu to są włącznie dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Tutaj musi być zachowana równowaga. Jakie planowane są dochody, takie wydatki. Nie można
tych dochodów przeznaczyć na inny cel, to są tak zwane pieniądze znaczone. 630.000,00 zł
łącznie na cały program, z czego 594.000,00 zł jest na przeciwdziałania alkoholizmowi,
natomiast 36.000,00 zł na zwalczenie narkomanii. W projekcie uchwały budżetowej jest to
załącznik nr 4.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że te zadania, które realizujemy
w ramach gminy programów sprawozdajemy pod kątem, one są zbieżne z Narodowym
Programem Zdrowia i sprawozdajemy raz na rok. Takie sprawozdania robiliśmy już trzy
krotonie . Wszystkie nasze działania zostały zatwierdzone. Żadne z działań, które tam
sprawozdawaliśmy w tej publikacji nie zostało odrzucone, jako niezgodne z tymi założeniami
Narodowego Programu Zdrowia.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, jakie są koszty własne?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że tutaj trudno powiedzieć o kosztach
własnych, dlatego, że osoba, która się zajmuje koordynacją programu jest pracownikiem
MOPS. Jego koszty wynagrodzenia są ujęte nie z gminnego programu, tylko w ramach
utrzymania MOPS. Każde zadanie zgodnie z życzeniem pani przewodniczącej w poprzedniej
kadencji w załączniku w uzasadnieniu do tego programu Państwo macie opisane każde zadanie
z wydatkami, które są przypisane dla danego zadania. W uchwale mamy tylko kierunki, które
wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i kwota przypisana do realizacji danego
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kierunku. Natomiast do kierunków są przypisane zadania i jak już szczegółowe wydatki na
każde zadanie są wypisane w załączniku w uzasadnieniu do uchwały do projektu uchwały.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy są prowadzone jakieś statystki, ilu osobom pomaga
MOPS, ile osób wychodzi z uzależnień?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że miała kontrolę Najwyższej Izby
Kontroli w 2015 r. z końcem roku. Wystąpienie pokontrolne w 2016, jeśli o procedurę do
kierowania do sądu, wniosków o sądowe zobowiązanie do leczenia. Tutaj tak naprawdę nie
można powiedzieć, ile osób zostało wyleczonych. Choroba alkoholowa jest chorobą
specyficzną . Osoba uzależniona nawet jeżeli przejdzie terapię i podejmuje abstynencję, ona do
końca życia zostanie osobą uzależnioną. Jest to określenie „trzeźwy alkoholik”. Natomiast jak
trwałe będą te efekty terapii, to jest sprawa bardzo indywidualna.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy MOPS prowadzi jakieś statystyki jeśli chodzi o te osoby,
które powracają?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że MOPS takiej statystyki w formie
opracowania nie robi. Jeżeli wpływa nam nazwisko, wniosek na daną osobę, jesteśmy wstanie
w oparciu o rejestr, który prowadzimy wewnętrznie na komisji zweryfikować, czy ta osoba była
objęta wsparciem komisji, czy był kierowany wniosek do sądu w oparciu o własne rejestry,
które prowadzimy jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ta osoba już była. Takich osób jest wiele,
nie ukrywam, które wracają.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy MOPS non stop tym samym pomaga?
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS odpowiedziała, że nie. Są osoby, które się powtarzają.
Procedura wygląda, tak, że zadaniem komisji jest jakby zachęcenie tej osoby do podjęcia
leczenia odwykowego. Jeżeli osoba nie wyraża chęci kierujemy wniosek do sądu, sąd wydaje
postanowienie w oparciu o opinię biegłych o zobowiązaniu podjęcia leczenia. Proszę nie mylić
z leczeniem przymusowym, nie ma czegoś takiego. Najczęściej jest to orzekane obowiązek
leczenia na okres dwóch lat z nadzorem prokuratora lub bez nadzoru w zależności od tego jaka
jest proporcja opinii biegłych. Często się zdarza, że po zakończeniu tego 2 - letniego okresu
dana osoba wraca, lecz kurator wiedząc, że kończy się nadzór i widzi, że leczenie nie
przyniosło oczekiwanego efektu składa wniosek o ponowne objęcie leczeniem.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że tu będzie w lipcu, sierpniu
dosyć obszernie przedstawione, będziemy mieli już statystykę.
Pani Agnieszka Ludwig dyrektor MOPS powiedziała, że ona będzie już wcześniej z tego roku,
ze sprawozdania rocznego czyli sprawozdanie z działalności. Będą tam informacje, ile
wniosków, ile osób skierowano do sadu, ile opinii biegłych wykonano. Takie informacje będą
w sprawozdaniu z realizacji tego programu.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania,
jeżeli chodzi o alkohol i narkotyki?
Radny p. Jerzy Woszczyk zapytał, czy te 13.000,00 zł jest obligatoryjne, czy to wynika ze
współpracy Policji?
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Pani Agnieszka Ludwig powiedziała, że to nie jest obligatoryjne, to wynika z ceny takiego
urządzenia.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak stwierdził, że pani dyrektor nie powiedziała
wszystkiego. Jak była rozmowa w ramach sprawozdania i był na Komisję zapraszamy
Komendant Policji. Policja dość często ma propozycję, żeby jej pomagać. To jest w ogóle
często takie trudne, bo mamy w kraju naszym takie trochę pomieszanie, że lepsza jest gmina,
bo wszyscy chcą od gminy, żeby wsparła, tak jak byśmy mieli nieskończoną ilość pieniędzy.
Mimo wszystko odbywa się to różnie, ale co jakiś czas przy współpracy ze Strażą czy z Policją
przeznaczamy jakieś środki. Ostatnio przeznaczyliśmy 20.000,00zł na radiowóz. Staramy się
oczywiście, po pierwsze patrzymy na bezpieczeństwo, a po drugie patrzymy na to, co w zamian
uzyska Myszków. Poprzedni zakup furgonetki był wyjściem naprzeciw złagodzenia perturbacji
związanych z dowożeniem ludzi nie trzeźwych do Izby Wytrzeźwień. To był poprzedni zakup.
Podczas tej rozmowy zaproponowałem widząc ogromną dysproporcję według, bo czasy się
zmieniają, statystyki. Policja mówi o tym, że problem alkoholowy w gminie Myszków jest. A
my wydajemy 630.000,00 zł, w tej chwili trochę więcej, a w zeszłym roku w budżecie było
chyba 8.000,00 zł na walkę z narkomanią. I wtedy, jak przeczytałem, że Policja sobie życza
urządzenia, które by łapały tych, którzy dystrybuują, używają tego typu używek
zaproponowałem, że zamiast ewentualnych propozycji na jakieś samochody, czy coś to my
chętnie damy na to urządzenie. Natomiast byłem skłonny nie proponować pieniędzy dla
Komendy Policji na radiowóz, tylko w zamian za to na to urządzenie. Propozycja pochodzi ode
mnie i od radnych, którzy na to przystali. Kropkę nad i postawicie jako radni, czy będziemy to
realizować.
Radny p. Jerzy Woszczyk powiedział, że nie miał zastrzeżenia o tej kwocie o której
wspomniałem, które jest zapisane, tylko chciałem uświadomić, że też dajemy pieniądze na
zadania, które nie są zadaniami własnymi gminy. 20.000,00 zł na samochód, przecież na
Państwową Straż Pożarną też daliśmy pieniądze. Miałem taką tabelkę, gdzie Państwu radnym
badania aktualne chciałem pokazać, ile jest pieniędzy z naszych podatków w skali globalnej,
które są przeznaczane na każdą instytucję. Tylko policja, straż, wojsko, NiK, sejm, senat
bylibyście Państwo zaskoczeni kwotami. Może niektóre się wydają śmieszne osiem coś od
mieszkańca, ale w globalu jakby jest to zadanie Państwa, jako gmina tez wspieramy innych.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zaproponowała przejście do głosowania
nad uchwałą.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Przy 10 głosach za,
0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się projekt uchwały został przyjęty
jednogłośnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Myszkowa na 2019r.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Przy 10 głosach za,
0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się projekt uchwały został przyjęty
jednogłośnie.
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Do punktu 6.
Sprawy różne.

Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik poprosiła przewodniczącego rady Miasta
p. Jerzego Woszczyka o odczytanie pisma.
Radny p. Jerzy Woszczyk powiedział, że przewodniczącym Rady Miasta jest na sesji, a na
komisji jest radnym. Dodał, że na komisje wpłynęła odpowiedź od kierownika KZGM
w Myszkowie, tak jak wcześniej na Komisji Finansów i Budżetu, oczywiście w tej chwili
jeszcze Rozwoju Komisje Zdrowia i Polityki Socjalnej. Ponieważ te pisma wpływały jeszcze
w poprzedniej kadencji, to teraz tej kadencji musimy się tym zająć. Była to odpowiedź na
pismo z dnia 2 października 2018 r. skierowane do Społecznej Komisji Mieszankowej
dotyczącej p. M. Poinformował, że z dniem 6 listopada 2018 r. została zaproszona pani na
posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej celem przedstawienia swojej sytuacji
mieszkaniowej. Po wysłuchaniu pani Komisja przedstawiła dwie oferty przydziału mieszkania,
Pani odmówiła. Mieszkanie drugie na parterze, dwa pokoje o powierzchni 38 metrów
kwadratowych również odmówiła. Po wcześniejszej rozmowie z Burmistrzem Pani otrzymała
lokal socjalny, przystosowany dla osoby niepełnosprawnej, również odmówiła. Pani
oświadczyła komisji, że mieszkanie socjalne za daleko, a busem nie będzie jeździć nie ma
prawa jazdy. Mieszkanie pierwsze jest za daleko od szkoły nr 5. członek komisji poprosił
o rozwiązanie przyjęcia oferty mieszkania zgodnie z ustalonych dóbr, przychodni, szkoły,
komunikacji miejskiej. Pani kategorycznie odmówiła oświadczając, że dzieci nie przeniesie,
chodzą do SP 5. A drugie mieszkanie również jest daleko od centrum. Społeczna Komisja
Mieszkaniowa poinformowała Panią, że na chwilę obecną gmina nie posiada wolnych
mieszkań w centrum miasta. Pani oświadczyła, że chce otrzymać mieszkanie przy ulicy
Kościuszki lub przy ul. Skłodowskiej. Jeżeli pojawi się w zasobach gminy mieszkanie
odpowiadające potrzebom rodziny zostanie przez Społeczną Komisje Mieszkaniową
poinformowana. Pismo podpisała pani kierownik Elżbieta Dorożyńska.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że Państwo zostaliście
poinformowani o piśmie.
Radna p. Małgorzata Skinder złożyła na prośbę mieszkańców prośbę do pana Burmistrza
o wykonanie remontu chodnika wzdłuż ul. Wyszyńskiego.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że ul. Wyszyńskiego ma z jednej
strony chodnik zrobiony, z drugiej chodnik jest powybrzuszany z uwagi na rosnące drzewa,
których nie chcemy wyciąć. A jak ich nie wytniemy to chodnik co jakiś czas się mimo remontu
podlegał pracy drzewostanu. Na pewnym odcinku jest wykonany, bo wodociągi robiąc
przyłącze do posesji tam od dołu kawałek tego chodnika jest zrobiony, kawałek nie. Nie chcę
teraz deklarować, bo tych potrzeb w zakresie chodników trochę jest, na temat tego zadania
rozmawialiśmy na poprzedniej komisji. Nie wykluczam, że tak, ale jak rozpoznamy sprawę, nie
chciałbym, być może pan Zbyszek powie, że sfrezowanie tych korzeni na przykład w jakiś tam
sposób rozwiąże sprawę i na dłuższy czas pozwoli to wtedy, będzie to miało jakiś tam sens.
Oszacujemy, zobaczymy i damy odpowiedź. Zakupiliśmy program e - sesja, obligatoryjnie, a
po drugie wchodzimy w elektronikę. Jeżeli państwo mielibyście możliwość jeszcze
przeanalizowania, to dla nas by to było kompatybilne, gdyby wszystkie komisje pracowały
w trybie elektronicznym. Później czy jakieś sprawozdania, czy dodatkowe funkcje wynikające
z tego programu, wtedy było by nam łatwiej. Dla nas jest to dodatkowe, uczymy się na
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początku, ale wiem, że statut nie wymaga od państwa głosowania w formie zużycie urządzeń.
Natomiast dla nas by to było wygodniejsze, dla sumienności pracy całej Rady komisji e-sesji.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że dzisiaj komisja odstąpiła
od głosowania, ponieważ opóźniła się o 45 minut, nie z naszej winy. Przedyskutujemy, jeżeli
radni będą mieli chęć. Czyli wszystkie komisji musieli byśmy mieć na sali sesyjnej, tak?
Radna p. Elżbieta Doroszuk zaproponowała, aby nasza gmina włączyła się w kampanię
społeczną Autyzm codzienność, która ta kampania jest prowadzona przez województwo śląskie
jeszcze w 2019 roku. Bardzo mi na tym zależy w związku z tym proponuję, abyśmy w styczniu
zajęli się tematem pani przewodnicząca, wdrażaniem kampanii w naszym mieście.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy wdrażaniem autyzmu?
Radna p. Elżbieta Doroszuk odpowiedziała, że kampanii w naszym mieście.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że z tego co wie to kampania
jest już chyba wdrożona, bo Szkoła Podstawowa nr 4 już wdrożyła tą kampanię.
Radna p. Elżbieta Doroszuk powiedziała, że Szkoła Podstawowa nr 4 będzie liderem w tej
kampanii i pokaże nam, co należy zrobić w tym kierunku, żeby było dobrze. Rodzice dzieci
z niepełnosprawnością, dzieci, które mają orzeczenie o niepełnosprawności z uwagi na
spektrum autyzmu lub zespół Aspergera mówią, że nie mają biletów darmowych jako
opiekunowie. Natomiast mają bilety darmowe opiekunowie dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności niedowidzących. Tak mówią rodzice i mają jakby żal o to, że dlaczego
akurat ta grupa i spektrum autyzmu i zespól Aspergera. Opiekunowie chcą mieć bilety
nieodpłatnie. Nie jest ich tak dużo, więc myślę może by policzyć, ile jest takich orzeczeń
w mieście, myślę, że niewiele, więc byłoby bardzo dobrze gdyby mieli te bilety nieodpłatne.
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że sporo jest tych orzeczeń.
Radna p. Elżbieta Doroszuk powiedziała, że myśli, że gminę stać na to.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że sprawdzi.
Radna p. Elżbieta Doroszuk powiedziała, że chodzi Jej o to, dlaczego jest taka różnica, że nie
którzy mają, a inni nie mają.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że zanim został radnym miał kilka telefonów z dzielnicy
Sikorka - Mrzygłód, że Burmistrz obiecywał gimbus. Została szkoła zlikwidowana, nie ma
szkoły na Mrzygłódce. Są mieszkańcy, którzy mieszkają oddaleni o około osiem, dziewięć
kilometrów od szkoły, mają problem z dowozem dzieci do szkoły. Czy jest jakiś temat w tym
kierunku, czy jest jakaś pomoc, czy jest jakiś autobus szkolny?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że temat był kilkakrotnie w
rożnych częściach miasta, zmienialiśmy kursy komunikacji. Proszę zwrócić uwagę, że są też
świetlice, czasami rodzice korzystają z tych świetlic. Niekoniecznie dziecko jedzie akurat o tej
porze. Tak naprawdę to o czym mówimy dotyczyło tylko jednej rodziny. My wychodzimy
naprzeciw, ale patrzymy też na kwestie organizacyjne. Tutaj Pani radna interweniowała w tej
sprawie i jest zorientowana, więc powie.
19

Radna p. Zofia Jastrzębska powiedziała, że jakiś czas temu dwa albo trzy lata temu była taka
potrzeba zgłoszona, natomiast okazało się, że nie można dopasować. Musiałby to być autobus,
który po zakończonych lekcjach wozi dzieci z powrotem, bo może dojazd byłby w porządku,
ale po zakończonych lekcjach , dzieci kończą o dwunastej, o pierwszej, o drugiej. Pani dyrektor
niestety wycofała się z tego, bo nie potrafiła zrobić tak planu, żeby wszystkie dzieci kończyły
o jednej porze. Rodzice nie byli, jakoś nikt nie wnosił.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy była jakaś lista rodziców, ileś osób się podpisało pod
tym?
Radna p. Zofia Jastrzębska powiedziała, że jakieś podpisy były, nie mniej jednak nie było
potem zgłaszanych jakiś uwag do tego, że nie zostało to już zrobione, bo był przesunięty dojazd
autobusem.
Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że kilka osób zgłaszało taką sytuację jak wygląda dojazd
dla osób niepełnosprawnych. Jest transport, który wozi dzieci niepełnosprawne, czy wszystkie
mają taki sam dostęp? Czy to w zależności od miejsca zamieszkania, rodzaju
niepełnosprawności?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że gmina wypełnia te obowiązki
należycie, natomiast są takie sytuacje, gdzie rodzice nie chcą korzystać z takiego transportu,
tylko wolą formę dofinansowania i dofinansowujemy. Natomiast dla tych dzieci, które zgłosiły
taka potrzebę mamy zorganizowany transport. Jeździ taki bus, każdego dnia dowozi dzieci.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy każda osoba, która by chciała z tego skorzystać, nie jest
to problemem?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że według niego każda.
Natomiast to jest tak, że to jest zjawisko dynamiczne, na przykład mamy taką sytuację, kiedyś
zgłaszał się ktoś, kto nie był mieszkańcem naszej gminy. Tutaj przepisy administracyjne
człowiek, a to jedno, a granica administracyjna między gminami i odpowiedzialność, która
gmina powinna się tym zająć to drugie. Generalnie na dzień dzisiejszy mamy ten transport
zorganizowany i póki, co nie mamy zgłaszanych potrzeb, ani potrzeby, żeby w jakiś sposób to
co do tej pory się dzieje w tym zakresie, żeby jakoś tam zmieniać, czy zwiększać.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, gdzie się może o tym dowiedzieć?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że szczegóły są opisane na str.
23. Natomiast gdyby coś było potrzebne to pani Marzena Wieczorek kierownik MZEASiP
odpowie.
Radny p. Jerzy Woszczyk powiedział, że radni pracują dla mieszkańców, nie ma polityki.
Chciałby, żeby nie było obojętnie z jakiej opcji grup się wywodzimy, żebyśmy pracowali dla
mieszkańców. Na moje ręce wpłynął list gratulacyjny od pana posła Mariusza Trepki on jest
podany dla państwa radnych, pozwolę sobie odczytać na najbielszej sesji gratulacje dla Państwa
czyli Pan poseł deklaruje się, że będzie z nami, chce z nami współpracować. Będzie w miarę
możliwości nam pomagał, co się też w obecnych czasach liczy. Radny podziękował
podziękować pani skarbnik, jest bardzo dużo gmin, które nie dotrzymały terminu złożenia do
15 listopada.
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Pani Skarbnik powiedziała, że nie ma jeszcze opinii po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że
dzisiaj będzie.
Radny p. Jerzy Woszczyk powiedział, że wczoraj rozmawiał z prezesem RIO, naprawdę wiemy
z czym się to wiąże, co to jest uchwalenie, jakie są odpowiedzialności. To nie my byśmy
odpowiadali, tylko Burmistrz, na którym ciąży odpowiedzialność karna. Poseł nie odpowiada,
a pan Burmistrz tak. Radny podziękował kolegom i koleżankom z poprzedniej Rady, z obecnej
Rady, że jako jedna z nielicznych gmin przygotowaliśmy statut, ale są gminy, które nie mają.
Jest obowiązek, a nie mają nowych statutów, które pozwolą pracować, gdzie jest obowiązek
transmisji, głosowania,
Przewodnicząca komisji p. Beata Jakubiec – Bartnik z uwagi na brak pytań i spraw różnych
zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji

Beata Jakubiec - Bartnik

Przygotował(a): Magdalena Niewiadomska
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