Rada Miasta w Myszkowie
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście

Protokół nr 6/19
6 posiedzenie w dniu 24 czerwca 2019r.
Obrady rozpoczęto 24 czerwca 2019r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 13:21 tego
samego dnia.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 4 osób.
2. Pan Włodzimierz Żak-Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak- Skarbnik Miasta.
Obecni:
1. Dominik Lech
2. Halina Skorek - Kawka
3. Jacek Trynda
4. Tomasz Załęcki
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2.Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
2018r.
3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4.Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził p. Dominik Lech. Powitał zebranych na
posiedzeniu. Przewodniczący komisji poprosił o naciśnięcie przycisku kworum w celu
sprawdzenia obecności oraz o zapisanie wyniku głosowania. Stwierdził prawomocność obrad.
Przedstawił porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia komisji wszyscy radni otrzymali.
Zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do porządku? Z uwagi na brak pytań zaproponował
przegłosowanie porządku obrad i przejście do omawiania kolejnego punktu posiedzenia.

Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (4)
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Dominik Lech, Halina Skorek - Kawka, Jacek Trynda, Tomasz Załęcki
Do punktu 2.
Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2018r.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech zapytał czy radni mają pytania, czy p.burmistrz
chce zabrać głos.
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak poinformował, że wpłynęła uchwała z RIO.
Skarbnik Miasta p.Teresa Bielak sprostowała, że to nie jest informacja, to jest opinia.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech poprosił o zaopiniowanie sprawozdania
finansowego.

Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
2018r.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (3)
Dominik Lech, Halina Skorek - Kawka, Jacek Trynda
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Tomasz Załęcki
Do punktu 3.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech powiedział, że jest uchwała w sprawie
upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.
"Modernizacja
Punktu
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych-PSZOK
zlokalizowanego w Myszkowie przy ul. Prusa 70 i budowy mini PSZOK-ów na terenie miasta
Myszkowa".
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech poprosił o kilka słów p.burmistrza.
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że prowadzono dyskusje na temat tego
wniosku na komisji we wtorek 18.06. Ta komisja, gdzie była większość składu rady, przyjęła
póki, co takie stanowisko, że jest szansa, że na sesji 27.06. podjęta zostanie uchwała, która
nam pozwoli dołączyć tą uchwałę, jako rodzaj promesy, bez niej wniosek nie byłby
rozpatrywany. Pojawiły się dwa pomysły. Jeden, żeby pojechać z wybranymi osobami, które
chcą się zapoznać z systemem takich Pszok-ów w Nakle. Jest też pomysł, że skoro chcemy
zapożyczyć doświadczenie innych samorządów to, żeby również w sprawach kanalizacyjnych
jechać do miejscowości Mrzygłód w Bieszczadach i zapoznać się z ekonomiką małych
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oczyszczalni ścieków. Co do terminów dziś nie jest na to przygotowany, ale będzie chciał
przygotować taką propozycję.
Radny p.Tomasz Załęcki powiedział, że w Myszkowie jest jeden duży Pszok, ale widzi
tendencję, że się robi mniejsze Pszok-i w różnych dzielnicach miasta i to chyba bardziej zdaje
egzamin.
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że my mamy trochę inne umocowania
legislacyjne, ponieważ patrząc na małe miejscowości w Austrii, Szwajcarii czy Niemczech to
tam jest tak, że dla małej miejscowości czy dzielnicy jest utworzony taki Mini Pszok, gdzie
ludzie, żeby udowodnić, że segregują, to nie stawiają przed swoją posesję, tylko zawożą do
tego Pszok-u. Taki system byłby niewątpliwie tańszy tylko póki, co nie mamy takich
unormowań prawnych, jak te kraje. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie wiat
śmietnikowych i odbiór odpadów spod posesji. Ponieważ pomysł jest dla zabudowy wysokiej
stąd pomysł, żeby tam, gdzie są bloki zbudować jeszcze takie rodzaje lokalnych Pszoków,
gdzie mieszkaniec by udowadniał, że segreguje odpady.
Radny p.Tomasz Załęcki zapytał czy jest jakieś potwierdzenie, że mieszkaniec złożył?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że to by tak wyglądało, że każde
gospodarstwo miałoby kartę magnetyczną, karta by uprawniała do otwarcia tego Pszok-u, to
byłoby do przeprowadzenia czynności przez mieszkańca i dopiero po przeprowadzeniu tych
czynności zabezpieczałoby to mieszkańca, że on posegregował, czyli nie mielibyśmy prawa
obciążyć go kwotą wyższą. Teraz wystarczy, że jedna osoba wrzuci coś, będzie niesolidna
i całe odpady są nieposegregowane. Firma póki co tego od nas nie egzekwowała, a teraz
rynek przechodzi w inne stadium, coraz trudniejsze i generalnie należy spodziewać się, że
firmy obsługujące gminy w Polsce będą coraz częściej sięgać po odpowiedzialność zbiorową
i będą występować do zarządcy wspólnoty, spółdzielni mieszkaniowej z żądaniem zapłaty za
dany miesiąc czy frakcję, za nieposegregowane.
Radny p.Tomasz Załęcki zapytał czy są plany ile tych Pszok-ów?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak odpowiedział, że 13 Mini Pszok-ów plus ten duży,
który jest na bazie SANiKO i ten projekt na 3 mln zł miałby dotyczyć wszystkich 14
lokalizacji. Póki co we wniosku p,kierownik zaznaczyła, mamy uzgodnione z właścicielami
terenów, że miejsca wyznaczymy i są uzgodnienia, że regulacja stanu prawnego została
zapewniona i ona została wysłana, że będziemy mieć prawo do dysponowania częścią tej
nieruchomości po to, żeby to zrealizować.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech zapytał czy miejsca pod te Mini Pszok-i są
wyznaczone prawdopodobnie tam, gdzie są te większe wiaty śmietnikowe?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak odpowiedział, że tam, gdzie jest największy bałagan,
gdzie najczęściej są narzekania mieszkańców, najwięcej zgłoszeń do Straży Miejskiej czy
służb wydziału ochrony środowiska. Jest to też w porozumieniu z zarządcami spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych, oni potwierdzają te same lokalizacje.
Radny p.Tomasz Załęcki stwierdził, że w takim razie nie ma kosztów dla urzędu za wynajem
tych placów.
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Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak odpowiedział, że tu unikamy kosztów pracy, kosztów
zatrudnienia, bo ich nie będzie. Może tak być, że obsługa tego całego systemu, tej elektroniki
będzie kosztować, ale to nie będą jakieś znaczące pieniądze i może tak być, że gmina będzie
musiała od czasu do czasu wykonać jakieś sprzątanie tych Mini Pszok-ów okresowo np. raz
na pół roku i takie koszty pewnie dojdą. Natomiast nastawiamy się na to, że chcemy wydać
nie swoje pieniądze, w dużej części dofinansowane po to, żeby pozwolić mieszkańcom tym,
którzy segregują odpady, żeby oni nie byli karani za to, że oni nie posegregowali. Jak to
wyjdzie nie wiadomo. Będzie to rozpatrywane, szereg gmin występuje. Miło, że kibicuje nam
p.wicemarszałek województwa, powiedziała, że jesteśmy jedną z gmin województwa
śląskiego, które odwiedziły Nakło kilkakrotnie. Mieliśmy nawet zrobioną przez takiego pana
z SGH wstępną koncepcję, gdzie nie mieliśmy jeszcze pomysłu na Mini Pszok-i
samoobsługowe, tylko takie na wzór Nakła, te pierwsze, gdzie tam pracownik by siedział, ale
rozbijało się wszystko o koszty pracy.
Głosowano w sprawie:
Upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.
"Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -PSZOK
zlokalizowanego w Myszkowie przy ul. Prusa 70 i budowy mini PSZOK-ów na terenie miasta
Myszkowa".
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (4)
Dominik Lech, Halina Skorek - Kawka, Jacek Trynda, Tomasz Załęcki

Do punktu 4.
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech zapytał czy ktoś chce zabrać głos w sprawach
różnych. Nie zgłoszono żadnych tematów.
Przewodniczący komisji powiedział, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka
posiedzenie komisji
Przewodniczący komisji
Dominik Lech

Przygotował(a): Sylwia Cygan
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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