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

Protokół nr 3/19
3 Posiedzenie w dniu 27 marca 2019r.
Obrady rozpoczęto 27 marca 2019r. o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:25 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

Członkowie komisji w liczbie 4 osób.
Pan Włodzimierz Żak-Burmistrz Miasta Myszkowa.
Pan Sławomir Pabiasz- komendant SM.
Pani Milena Czerwik-pracownik wydziału OK.

Obecni:
1. Dominik Lech
2. Halina Skorek - Kawka
3. Jacek Trynda
4. Tomasz Załęcki

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2.Informacja na temat podjętych działań w zakresie kontroli przestrzegania czystości
i porządku w mieście.
3. Informacja na temat prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg w mieście.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. 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.
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Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad.
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 2.
Informacja na temat podjętych działań w zakresie kontroli przestrzegania czystości
i porządku w mieście.
Komendant SM w Myszkowie p.Sławomir Pabiasz poinformował, że okres zimowy to
kontrole antysmogowe, było ich bardzo dużo i były wyniki, choć wolałby, żeby nie było, bo
wiedzieliby wtedy, że ludzie nie palą odpadami. Mandatów było sporo. W 2018r. również
kontrole były pod kątem gospodarki ściekami i nałożono 117 mandatów. Wodociągi nam
wskazują czy pracujemy w miarę dobrze, dlatego, że zrzut tych ścieków do kanalizacji jest
z roku na rok coraz większy. Gdyby nie było tych kontroli, to wynik nie byłby taki, jaki jest.
W okresie zimowym były też kontrole utrzymania chodników. Oprócz mandatów były też
prezenty dla mieszkańców, którzy dbali. Byli zaskoczeni pozytywnie. Ponadto dwie osoby
zajmują się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, dalej prowadzimy sterylizację i kastrację
zwierząt, również tych, które mają właścicieli. To przynosi duży efekt, bo na początku
w 2012r. wyłapywaliśmy około 200 zwierząt, a teraz około 80-90. Szczeniaków jest bardzo
mało. Jesteśmy za to chwaleni przez NIK, zapraszani na konferencje, żeby pokazać dobre
praktyki.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech zapytał, jaka była najwyższa kara za spalanie
śmieci?
Komendant SM w Myszkowie p.Sławomir Pabiasz odpowiedział, że 500 zł., to jest najwyższa
kara. Jeśli ktoś nie przyjmie mandatu to sprawa kierowana jest do sądu i on może ukarać do
kwoty 5 tyś zł, ale to rzadkość i najczęściej jest to 50 zł. To są trochę anormalne sytuacje
i przykre, bo taka osoba powinna być ukarana mandatem 500 zł, a sąd obniża.
Radny p.Jacek Trynda zapytał, jakie dowody trzeba przedstawić w sądzie?
Komendant SM w Myszkowie p.Sławomir Pabiasz powiedział, że dowodem są strażnicy,
którzy są świadkami w sprawie, są zdjęcia. Jeśli jest coś poważniejszego, typu wyrzucenie
odpadów, to robi się oględziny, sąd wtedy nie ma żadnych wątpliwości, żeby ukarać takiego
człowieka.
Radny p.Tomasz Załecki zapytał czy odśnieżanie robią mieszkańcy?
Komendant SM w Myszkowie p.Sławomir Pabiasz wyjaśnił, że jeśli jest chodnik
bezpośrednio przylegający do posesji to odpowiedzialność za sprzątanie tego chodnika spada
na mieszkańca, natomiast, jeśli jest choć minimalny pas zieleni pomiędzy chodnikiem,
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a posesją, wówczas odśnieżanie spada na gminę. To wynika z ustawy. My zrobiliśmy sobie
inwentaryzację w 2018r. z wydziałem ochrony środowiska chodników, które należą do gminy
i tych do sprzątania przez mieszkańców. W przetargach, które robi p.Wiola jest to
uwzględnione. Dotyczy to i odśnieżania i sprzątania. Nie za każdym razem to są kary, bo
wolimy pouczyć.
Radna p.Halina Skorek – Kawka powiedziała, że chce pochwalić p.komendanta i SM za
bardzo dobrą działalność. Jesteście bardzo potrzebni, wręcz niezbędni. Uważam, że bardzo
dobrze sobie radzicie z tematami, o których pan mówił.
Komendant SM w Myszkowie p.Sławomir Pabiasz powiedział, że zaprasza na fanpage, gdzie
pokazują wyniki swojej pracy.
Do punktu 3.
Informacja na temat prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg w mieście.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech poinformował, że informację radni otrzymali.
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że mieszkańcy, którzy wyjeżdżają i potem
wracają do Myszkowa oceniają, że estetyka miasta się poprawiła, przybyło kwietników, są
lepiej utrzymane. Z drugiej strony nakłada się teraz taka tendencja, że pretensja
społeczeństwa jest teraz silniej artykułowana. Wystarczy, że ktoś spojrzy na śmietnik, gdzie
urwana jest pokrywa i wciśnięty duży worek, na tym się skoncentruje to powie, że
w Myszkowie jest brudno. Jak ktoś spojrzy szerzej, jak to wyglądało kiedyś, a jak dzisiaj to
powie, że jest lepiej. Połączenie zimowego i letniego utrzymania dróg ma taką zaletę, że
firma, która sypie piach zimą, musi na wiosnę go posprzątać. Kiedyś miasto było sprzątane
mechanicznie dwa razy w roku, w tej chwili jest to 5, a nawet 6 razy w roku, w ramach stanu
finansów, które niestety się pogarszają. Kiedyś też zakres pracy śmieciarki ograniczał się do
tych dróg przelotowych, najważniejszych. Zakres, co do jakości, ilości się zwiększa,
subtelnie, ale ciągle patrzymy czy nas na to stać.
Radny p.Tomasz Załęcki zapytał czy też drogi wojewódzkie, powiatowe?
Pracownik wydziału OK p.Milena Czerwik odpowiedziała, że nie. Najwięcej zgłoszeń było
o te drogi Słowackiego, Kościuszki, Krasickiego.
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że gmina opiekuje się również drogami
wojewódzkimi, ale dostaje refinansowanie z ZDW.
Radny p.Tomasz Załęcki zapytał czy mieszkańcy zgłaszają to do urzędu?
Pracownik wydziału OK p.Milena Czerwik odpowiedziała, że mogą i wtedy ona to
przekazuje już dalej, żeby mieszkaniec nie musiał tego sam robić.
Radny p.Tomasz Załęcki zapytał czy zakończyła się już akcja sprzątania?
Pracownik wydziału OK p.Milena Czerwik odpowiedziała, że umowa jest zawarta do końca
czerwca. Umowa jest zawarta zamiennie czyli, jeśli nie występują zimowe warunki
atmosferyczne i mamy zalegający piach, tak jak to było w lutym, to już wyjechaliśmy
w terminie do zamiatania ulic. To działa cały czas, są kolejne terminy wyznaczone do końca
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czerwca i cały czas ten system zamiatania będzie. Wyznaczone są kolejne terminy zamiatania.
Ekipa gospodarcza jest notorycznie wysyłana na drogi gminne, jest zapisywane ile zostało
zebranych odpadów i z jakich ulic.
Radny p.Tomasz Załęcki zapytał, w jaki sposób gmina to kontroluje?
Pracownik wydziału OK p.Milena Czerwik odpowiedziała, że jest objazd i sprawdzanie.
W lutym tego piachu było tak dużo, że ta zamiatarka musiała przejechać cztery razy.
Radna Halina Skorek-Kawka powiedziała, że jeśli chodzi o czystość to ludzie nie są nauczeni
porządku i rzucają różne papiery, często z samochodów. Wstyd jak wygląda to pobocze, jak
jest ten zakręt przed Leśniakami. Jest jeden wielki śmietnik. To jest droga powiatowa, ale
miasto musi reagować.
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że jeśli komisja się zgadza to on wystosuje
do p.starosty pismo, że na skutek prac komisji porządku zwrócono na to uwagę. Wczoraj
rozmawiał z PZD, gdzie zgłaszał inne kwestie, tego akurat nie, ale będzie takie pismo.
Radna Halina Skorek-Kawka powiedziała, że jeśli chodzi o odśnieżanie to w tym roku było
bardzo dobrze, zima była lekka. Mieszkańcy byli zadowoleni, ponieważ co roku ją
bombardowali telefonami, natomiast w tym roku nie miała ani jednego telefonu.
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że też jest kwestia uszczelnienia systemu
przez gminy dużo bardziej turystyczne niż Myszków. Być może nie każdy chce płacić za
swoje odpady z domków letniskowych, wraca na Śląsk, a tam pewnie nikt nie zobaczy
i dlatego pojawiło się takie miejsce do wyrzucania śmieci z samochodów.
Radny p.Jacek Trynda zapytał, jaki jest status ul.Wolności?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że to droga powiatowa.
Radny p.Jacek Trynda zapytał czy są jakieś perspektywy przekazania gminie?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że z tego co wie nie będzie przekazania.
Natomiast wysłał takie pismo do p.starosty, że gdyby on zamierzał robić inwestycje na
Krasickiego lub Wolności, bo wolałby, że robiono najpierw jedną, a potem drugą, bo nie
damy rady. Chciałby o tym wiedzieć wcześniej, żeby radzie zaproponować ewentualnie
wprowadzenie takiego zadania, bo powinnością gminy w drodze powiatowej jest kanalizacja
i oświetlenie. Gmina wtedy będzie musiała ogłosić przetarg na projekt i współuczestniczyć
w pracach.
Radny p.Jacek Trynda zapytał czy wszystkie boczne uliczki od Wolności też taki mają status?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że te mniejsze to są drogi gminne publiczne
albo niepubliczne.
Radny p.Tomasz Załęcki zapytał czy będziemy korzystać ze „schetynówek”?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że będziemy ponawiać ul.Szpitalną, bo
pojawiliśmy się na liście rankingowej, a potem wojewoda ogłosił, że kwota dofinansowania
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na te drogi jest niższa i jesteśmy na 9 miejscu na liście rezerwowej. Ponadto Klonowa
i Sadowa. To muszą być drogi, które spełniają warunki konkursu, bo nie każde spełniają i jest
też wyznaczona jakaś cezura czasowa, do kiedy ma być zrobiona. Składanie wniosków jest do
12 kwietnia. Jeden wniosek jest de facto gotowy, bo go powtarzamy, a drugi jest
w przygotowaniu.
Radny p.Tomasz Załęcki zapytał czy dałoby się jeszcze coś dorzucić?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że historycznie bywało tak, że nie
pozwalano gminie i powiatowi złożyć więcej niż jeden projekt. Póki, co takiego ograniczenia
nie ma, składamy dwa, starostwo składa trzy odcinki swoich dróg. My de facto nie mamy tak
przygotowanej jakiejś drogi, żeby spełniała te parametry, że wykażemy tam istniejące
instytucje, łączenie dróg o różnych kategoriach.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech zapytał czy coś się pojawiło odnośnie odcinka drogi
Siewierz-Myszków?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że w tej chwili interweniujemy w sprawie
drogi 791 czyli Postęp, na Poraj i później na Osiny. Występują wspólnie wszystkie
samorządy, łącznie ze starostwem, bo tam był przetarg i kwoty złożone
w przetargu przewyższały wartość zadania, zostało to unieważnione. Prosimy o ponowne
zrobienie przetargu, żeby tą drogę udrożnić, bo nie jest to w gminie, ale też jest ważne dla
naszych mieszkańców.
Radna Halina Skorek-Kawka zapytała o sytuację Nierady, bo był wniosek składany?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że wniosek w sprawie Nierady złożony jest
w dniu wczorajszym albo przedwczorajszym. To jest droga, która jest zgłoszona
w porozumieniu ze wszystkimi pięcioma gminami i p.starostą. Staramy się o dofinansowanie
na poziomie ponad 3 mln zł. My łączymy cały ciąg od strefy ekonomicznej, nawiązujemy
kontynuacje drogi, którą naturalnie odbywa się transport i dojazd miedzy innymi do osiedli,
do strefy, to łączenie z drogą powiatową, która potem łączy się z wojewódzką, w kierunku na
Zawiercie.
Radny p.Tomasz Załęcki zapytał czy dofinansowanie byłoby od wiaduktu aż do tego mostu,
który był wyremontowany?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że aż do styku z ul.Włodowską. Zgłaszamy
odcinek ul.Nierada. Nie będziemy wykonywać czynności na ul.Gruchla czy Koronacyjnej.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1)Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały Rady Miasta Myszkowa
nr XVIII/152/08 z dnia 26 marca 2008r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania,
wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach gminnych w strefach płatnego parkowania na obszarze miasta Myszków.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały?
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Radny p.Jacek Trynda zapytał, gdzie te karty będzie można odbierać?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak odpowiedział, że w Straży Miejskiej.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały Rady Miasta Myszkowa nr
XVIII/152/08 z dnia 26 marca 2008r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania,
wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
gminnych w strefach płatnego parkowania na obszarze miasta Myszków.
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
2)Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Rządu RP o podjęcie
skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech zapytał czy są jakieś pytania do tego projektu
uchwały?
Radny p.Jacek Trynda powiedział, że tu są dwa warianty. Rozumie, że mają głosować ten
drugi?
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech potwierdził.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Rządu RP o podjęcie
skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.
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 5.
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech poinformował, że wpłynęła odpowiedź na wniosek
p.Skorek-Kawki na temat remontów chodników.
Radna p.Halina Skorek-Kawka poprosiła, aby w przybliżeniu podać termin. Pan tutaj
przekazuje, że z kostki to by było bardzo drogo i ona się zgadza z tym, a proponowana jest
kwota 43 tyś zł na remont tymczasowy z warstwy ścieralnej, bitumicznej. Kiedy Pan planuje,
żeby to zrealizować?
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Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że nie jest w stanie wiążąco odpowiedzieć,
co do terminu. W tej chwili jest ogłoszonych 8 albo 9 przetargów. W tym samym czasie
w ubiegłym roku były ogłoszone 22 postępowania. Tyle jesteśmy do tyłu, próbujemy to
nadgonić. Natomiast dużo trudniej się pracuje, gdy są obowiązki, których wcześniej nie było,
a zatrudnienie w UM nie wzrasta. W tej chwili poszukujemy pracownika do spraw wodnych
do wydziału IM. Są nowe obowiązki w związku z powstaniem instytucji „Wody Polskie”.
Pojawiają się też obciążenia dla budżetu, bo pracownicy wcześniej nie mieli pewnych
obowiązków, a teraz mają. Jest też trudna sytuacja z uwagi na choroby w dwóch działach i to
się wszystko odbija na pracy UM.
Radna p.Halina Skorek-Kawka stwierdziła, że to jest ścisłe centrum Myszkowa i tragiczny
stan tego chodnika wskazuje na to, że w pierwszej kolejności powinien być on wykonany.
Rozumie, że to będzie w tym roku.
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że choć chciałby, żeby to było zrobione na
3 maja to nie zdąży. Chcemy to zrobić, wzrastają ceny kostki brukowej i asortymentu
drogowego.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech powiedział, że na Będuszu, na ul. Pińczyckiej został
wybudowany chodnik na drodze powiatowej. Powiat zrobił od szkoły do ul. Armii Krajowej.
Zapytał czy jest szansa na kontynuację takiego chodnika na Potaszni, chociaż do przystanku?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że absolutnie nie ma takiej szansy. Wrócił
do tematu „Wód Polskich”. Most na ul. Pięknej-Ciszówka, most na ul. Włodowskiej, który
jest w tej chwili remontowany. Dla obu mostów, dla jednego podpisano w 2015r., dla
drugiego w 2017r., umowy na bezpłatne korzystanie z wód. W tej chwili ‘Wody” wszystko
liczą i za wszystko każą sobie płacić. W tej chwili gmina będzie płacić rocznie około 1200 zł
za korzystanie, przejeżdżanie nad wodą.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech zapytał czy nie jesteśmy tego w stanie zrobić
z powodu finansowego?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że żeby to zrobić, to trzeba wpisać zadanie
do budżetu. Nie zwiększymy deficytu, będziemy się starać, żeby nie wziąć takiego kredytu,
jak pierwotnie planowano. Biorąc taki kredyt zamkniemy sobie drogę do brania kredytu
w 2020r. Za chwilę się zawęzimy do kilku zadań, a pozostałe trzeba będzie przestać robić, bo
tak rosną wydatki. W tej chwili jest kolejne uderzenie ze strony firmy Tauron, który
wystosował nam pismo, że dla największych obiektów tj. szkoły, UM, MOSiR, MDK od
1 kwietnia zaczynają naliczać nam moc bierną. Im więcej elektroniki tym więcej
produkowanej mocy biernej, jest to opłata zgodna z prawem i Tauron naliczy taką opłatę. Jak
jest żarówka zwykła, moc bierna nie powstaje, jak jest LED, powstaje. Można się przed tym
zabezpieczyć budując baterię kondensatorów. Na własnych obiektach prędzej czy później
pewnie tak, ale na oświetleniu ulicznym trzeba poprosić o zgodę tego, który tą opłatę narzuca.
Rady p.Tomasz Załęcki zapytał czy UM ma wymienione wszystkie żarówki na
energooszczędne, czy ktoś to przeliczał czy się to opłaca?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że większość tak. To się opłaca, ale
wygląda to tak, że jak poczynimy jakąkolwiek oszczędność w danym roku, to w kolejnym
roku na początku przychodzi Tauron i odbiera to w innej opłacie. Mamy umowy na dzierżawy
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słupów, płacimy za energię elektryczną, a Tauron z pozycji siły stosuje umowę, że np.
płacimy 5 zł od lampy i te opłaty wzrastają. Tu nie ma przetargu, nie ma możliwości
zaproponowania innemu podmiotowi, bo jest tylko jeden dystrybutor, monopol sieciowy.
Rynkową ceną jest ta, którą proponuje monopolista.
Radny p.Jacek Trynda zapytała o drogę przy SP nr 5, czy jest jakieś porozumienie?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że prowadzone są rozmowy. Może nie od
nowa negocjacje, ale chcielibyśmy, aby w tym roku jakiś ruch był. Nie poda terminu, bo
jesteśmy ciągle zaskakiwani nowymi zagadnieniami. Niedługo będę informował, po
rozpoznaniu, o ryzyku braku dostawy wody dla całego obszaru Mysztal-u., łącznie
z ośrodkiem zdrowia i urzędem pracy, bo dotychczasowy dostawca wody stwierdził, że mu
się też nie opłaca.
Radna p.Halina Skorek-Kawka zapytała, kiedy będzie ogłoszony konkurs urbanistycznoarchitektoniczny odnośnie rewitalizacji centrum?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, żeby radni mieli trochę wyobrażenie, jak
wygląda praca w urzędzie. Wśród komisji urbanistycznej, która teraz rozpoczęła pracę nad
studium zagospodarowania przestrzennego jest kilka osób, które maja kompetencje i mogłyby
ewentualnie być wykorzystane, jako fachowcy, którzy poprowadzą sprawę konkursu, badania,
konsultacji społecznych itd. Taką rozmowę odbyliśmy, przygotowujemy procedurę, natomiast
to wszystko trwa, bo ten sam pracownik zajmuje się różnymi tematami. Nie jesteśmy w stanie
tak uporządkować, żeby jedna osoba się zajmowała tylko danym tematem. Zatrudnienia
w urzędzie nie zwiększy, bo nie ma na to środków.
Radna p.Halina Skorek-Kawka zapytała czy w najbliższym czasie będzie ten konkurs?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że tak, bo chce zrobić rewitalizację
centrum. Zdaje sobie sprawę, że może to się tak skończy, że przez ten okres 4,5 roku nie
zrobimy 100%, ale chciałbym, żebyśmy rozpoczęli. Trzeba będzie to podzielić na etapy, żeby
nie sparaliżować całości miasta. Sam jestem zwolennikiem, że nie powinniśmy do tej
enklawy zwanej rynkiem wpuszczać ruchu kołowego, ale na to się na pewno nie zgodzą ci,
którzy mają sklepy w centrum miasta. Będą bardzo trudne konsultacje społeczne. Ja nie
prowadzę działalności handlowej, więc nie uchodzę za autorytet, ale inne miasta dowodzą, że
właśnie zamknięcie ruchu powoduje, że wzrastają obroty tych, którzy mają tam sklepy.
Uspokajam, że mimo, iż zaproponowałem ostatnio zmiany dotyczące zdjęcia tej kwoty,
proszę tego nie odbierać, jako zamiaru nierobienia centrum. Jestem waszym
sprzymierzeńcem, chcę robić rewitalizację centrum.
Radna p.Halina Skorek-Kawka zapytała odnośnie dróg gruntowych, odnośnie jomb-ów, że
będą tylko trzy, chyba dwie na Mrzygłodzie ul.Kilińskiego i Witosa i fragment Kamiennej?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że na tyle nas stać przy dzisiejszych cenach.
Radna p.Halina Skorek-Kawka zapytała, które gruntówki będą robione w pierwszej
kolejności?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że druga część przetargu jest ogłoszona.
W tej drugiej części chcemy w dwóch etapach na wiosnę i na jesień dwa razy wyjechać na
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drogi i je uporządkować. Będzie to prosta technologia polegająca na równaniu, dosypywaniu
ubytków i wałowaniu. Ta technologia, co do gwarancji, nie będzie się trzymać długo, dlatego
chcemy zapłacić za to na ile metrów kwadratowych nam wystarczy, żeby na danych drogach
zrobić to dwukrotnie w ciągu roku. Dzięki temu nie będzie takich perturbacji na wiosnę.
Natomiast kolejne drogi będziemy wybierać np. specyfikujemy ile domów jest przy danej
drodze, żeby robić tam, gdzie jest więcej domów, chyba, że się okaże, że ta, przy której jest
mniej domów będzie miała ważniejsze znaczenie dla układu komunikacyjnego. Kryterium
będzie jak poznamy cenę, zobaczymy ile jest cena jednostkowa metra kwadratowego i wtedy
będzie można przeliczyć ile będzie można łącznie metrów wykonać. Na pewno będziemy
robić połączony ciąg komunikacyjny Armii Krajowej z Folwarczną. To podaję jako przykład,
co nie oznacza, że tylko to. Otwarcie ofert będzie na początku kwietnia. Jeśli nie będzie
żadnych perturbacji, odwołań, to w kwietniu podpiszemy umowę i od maja.
Radna p.Halina Skorek-Kawka powiedziała, że ma propozycję dla komisji, aby następna
komisja, która będzie pod koniec kwietnia, żeby w czwórkę, ewentualnie jakiś pracownik,
żeby objechać i obiektywnie stwierdzić, które drogi są najgorsze. Zgłaszam wniosek formalny
pod przegłosowanie, żeby zrobić komisję objazdową i stwierdzić, które drogi w pierwszej
kolejności będą do remontu.
Głosowano wniosek w sprawie:
Wniosek - zgłoszony przez radną Halinę Skorek-Kawka o wizję lokalną dróg gruntowych
w mieście.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (3)
Halina Skorek - Kawka, Jacek Trynda, Tomasz Załęcki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dominik Lech
Radny p.Jacek Trynda zapytał o ul.Ogrodową, kiedy wykonawca ma rozpocząć?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że pierwotnie wykonawca miał wejść 20
marca, natomiast nie uzyskał jeszcze uprawomocnienia się organizacji ruchu. Generalnie są
drobne perturbacje.
Radny p.Tomasz Załęcki zapytał czy ze względu na wciąż rosnące wydatki można w urzędzie
spróbować zrobić jakąś restrukturyzację, zrobić jakiś plan?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak odpowiedział, że wymieniono żarówki, gdzie tylko się
da poszukujemy oszczędności. Tam, gdzie zlecamy usługi kontrolujemy czy ten ktoś jest
sumienny. Nie wiem, gdzie jeszcze mogę znaleźć oszczędności, jestem otwarty na sugestie.
W tej chwili to, co się dzieje na rynku, to gmina już zapomniała, że kiedyś mieliśmy
oszczędności. One są, mówię nawet o małych rzeczach, ale generalnie rośnie nam coraz
bardziej. 4,5 mln zł więcej na oświatę. Teraz będzie propozycja uchwały, bo ministerstwo
przeliczyło nam po raz kolejny inaczej subwencję. O 300 tyś zł mniej. Nasze rozmowy
najczęściej koncentrują się na rozwoju miasta, nowej drogi, chodnika, ale nie widzimy tego,
że życie miasta nam drożeje, nie na skutek naszych decyzji, tylko z zewnątrz. Nie wiadomo
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co robić. Spotykamy się, jako stowarzyszenia, w których uczestniczymy, z posłami. W tej
chwili napisałem pismo do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie mocy biernej.
Okazuje się, że są gminy, które jeszcze tego nie mają, są takie, które już płacą. Chcemy się
przed tym bronić. MOSiR, gdzie skończył się remont, jest przed tą mocą bierną
zabezpieczony, bo przy remoncie instalacji, wiedząc już o tym, mamy baterię, więc tu ta
zmiana nie powinna uderzyć. Jednak najbardziej się boję zmian na oświetleniu. Niedawno
wydaliśmy z unii 2 mln zł dofinansowania, wymienialiśmy 1606 lamp, jeszcze nie
policzyliśmy oszczędności, a już jest konsumpcja.
Radny p.Tomasz Załęcki zapytał czy można, w ramach partnerstwa, dowiedzieć się w innych
gminach, jakie mają stawki za prąd odnośnie Tauronu?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak powiedział, że stawki za prąd są ceną jakoś tam
regulowaną, a opłaty za użytkowanie lamp są bardzo różne. To są negocjacje, jedna gmina ma
lepsze, druga gorsze, są też nieliczne gminy w Polsce, które dokonały gigantycznego
przejścia, nie wiem, jak im się to udało, bo Tauron na to się nie chce zgodzić, że wykupili
słupy od Tauron-u. Teraz płacą tylko za energię, a nie za dzierżawę.
Radny p.Tomasz Załęcki zapytał czy na Nowej Wsi, jak były nowe lampy kupowane to są
urzędu?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak odpowiedział, że te inwestycje, które wykonujemy to
w większości są nasze, a np. na początkowym odcinku ul.Koziegłowskiej to oprawy są nasze,
ale płacimy za to, że udostępniono nam słup pod naszą oprawę, a oprócz tego za prąd.
Uważam, że powinniśmy płacić tylko za zużycie prądu.
Radny p.Tomasz Załęcki zapytał czy można to wynegocjować?
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak odpowiedział, że tylko premier, jeśli zmieni się
spojrzenie parlamentu i ktoś będzie chciał ten temat ruszyć to tylko tak. Ustawowo np.
zakazać pobierania mocy biernej.
Przewodniczący komisji p.Dominik Lech powiedział, że w przyszłym miesiącu nie ma
planowanej komisji. Zapytał czy ten objazd robimy poza komisją?
Radna p.Halina Skorek-Kawka powiedziała, że nasz cel to nie tylko objazd, ale
przegłosowanie, które drogi to będą. To ma być komisja objazdowa, na której objedziemy
najgorsze drogi i stwierdzimy, które z nich są najgorsze i do zrobienia w pierwszej kolejności.
Rozumiem p.burmistrzu, że otrzymamy pojazd na tą komisję? Bardzo prosimy.
Burmistrz Miasta p.Włodzimierz Żak odpowiedział, że tak.
Radny p.Jacek Trynda poinformował, że na komisji oświaty wczorajszej zwrócili się
z wnioskiem, aby zamienić zapis w katalogu osób uprawnionych do tej karty dużej rodziny,
a mianowicie zamiast „rodzicom oraz małżonkom rodzica”, co wydawało się wszystkim
jasne, zmienić ten zapis na „rodzicom oraz opiekunom prawnym”.
Przewodniczący komisji powiedział, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka
posiedzenie komisji.
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Przewodniczący Komisji
Dominik Lech

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