Rada Miasta w Myszkowie
Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta

Protokół nr 10/19
10 Posiedzenie odbyło się w dniu 12 grudnia 2019r.
Obrady rozpoczęto 12 grudnia 2019r. o godz. 08:00, a zakończono o godz. 09:21 tego samego
dnia.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 17 osób – wg załączonej liczby obecności.
2. Pani Iwona Franelak – Zastępca Burmistrza Miasta Myszkowa.
3. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
4. Pani Katarzyna Kochman – Skarbnik Miasta Myszkowa.
5. Pani Agnieszka Ludwig – dyrektor MOPS.
Obecni:
1. Magdalena Balwierz
2. Daniel Borek
3. Eugeniusz Bugaj
4. Robert Czerwik
5. Elżbieta Doroszuk
6. Beata Jakubiec-Bartnik
7. Sławomir Jałowiec
8. Zofia Jastrzębska
9. Norbert Jęczalik
10. Dominik Lech
11. Beata Pochodnia
12. Małgorzata Skinder
13. Halina Skorek - Kawka
14. Iwona Skotniczna
15. Adam Zaczkowski
16. Tomasz Załęcki
17. Ewa Ziajska - Łazaj
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2020r. z uwzględnieniem wniosków
złożonych do projektu budżetu przez stałe komisje Rady Miasta w Myszkowie.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2020r.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta
w Myszkowie na 2020 rok.
6. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła pani Beata Pochodnia. Powitała zebranych na
posiedzeniu. Przewodnicząca komisji poprosiła o naciśnięcie przycisku kworum w celu
sprawdzenia obecności oraz o zapisanie wyniku głosowania. Stwierdziła prawomocność
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obrad. Przedstawiła porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia komisji wszyscy radni
otrzymali. Zapytała, czy radni mają jakieś uwagi do porządku, czy wyrażają na to zgodę?
Głosowano w sprawie:
ustalenie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (16)
Magdalena Balwierz, Daniel Borek, Eugeniusz Bugaj, Robert Czerwik, Elżbieta Doroszuk,
Beata Jakubiec-Bartnik, Sławomir Jałowiec, Zofia Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Dominik
Lech, Beata Pochodnia, Halina Skorek - Kawka, Iwona Skotniczna, Adam Zaczkowski,
Tomasz Załęcki, Ewa Ziajska - Łazaj
NIEOBECNI (1)
Małgorzata Skinder
Do punktu 2.
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2020r. z uwzględnieniem
wniosków złożonych do projektu budżetu przez stałe komisje Rady Miasta
w Myszkowie.
W dyskusji wzięli udział:
Przewodnicząca komisji p. Beata Pochodnia zapytała radnych, czy mają pytania i rozpoczęła
dyskusję.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że dzisiaj mamy wszystko
podporządkowane w Urzędzie, ale są też inne ważne rzeczy w Urzędzie. Poprosił radnych,
żeby na te pytania, na które były udzielane już odpowiedzi, żeby nie zadawać po raz kolejny,
żeby usprawnić. Chcielibyśmy uciec dzisiaj do innych obowiązków. Macie Państwo prawo
nie zgodzić się na moją prośbę, będziemy siedzieć dokąd Państwo będziecie chcieli, ale wtedy
będziemy musieli odwołać pewne rzeczy.
Radny p. Adam Zaczkowski zapytał, jakie zadanie zawiera się w pozycji nr 22 w załączniku
2.2 Rozwój bazy mieszkaniowej. Poprosił o wyjaśnienie w pozycji gospodarka
mieszkaniowa, a koszty, rozbieżności, bo tam jest około 1mln zł mniej dochodów niż
wydatków. Czy te pozycje dotyczą gospodarki mieszkaniowej realizowanej przez KZGM, czy
tam się coś więcej zawiera. Czy dokładamy z budżetu taką kwotę, czy jest jakieś inne
wytłumaczenie tej sytuacji? Radny poprosił o wyjaśnienie kwestii zmniejszenia dotacji do
MDK, a zwiększenia do Biblioteki. Na administracji mamy wzrost 1 mln zł, 5%, nie jest to
kwota, która budziłaby kontrowersje. Poprosił o wyjaśnienie kwestii dotowania jednostek,
skąd się biorą rozbieżności?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że w tej pozycji jest zadanie
za 150 tys. zł, gmina przygotowuje się do budowy kolejnych mieszkań. Mamy alternatywnie
dwa miejsca, natomiast w tej chwili będziemy oceniać, które miejsce będzie korzystniejsze.
W tym zadaniu lokalizacji wprost nie ma, natomiast gdybym dzisiaj miał odpowiedzieć, która
lokalizacja wydaje nam się lepsza to jest na ul. Millenium, mamy tam zniszczone budynki
socjalne i budynek Poczty. Gmina chciałaby wybudować obok budynek, a stare budynki
docelowo wyburzyć, przenieść lokatorów z naddatkiem, żeby powiększyć podaż mieszkań,
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którymi gmina by dysponowała i zaproponować przeniesienie filii budynku Poczty obok. To
jest docelowe miejsce na dzisiaj, natomiast mamy jeszcze dwie lokalizacje, zostało nam
kawałek terenu przy budynku, który został wybudowany przy wyjeździe w kierunku gminy
Żarki i lokalizację po dawnym schronisku na ul. Szpitalnej. To na ul. Szpitalnej będzie
musiało poczekać na zmiany w Studium i zmiany w planie, dlatego że stare zapisy planu
powodują nieatrakcyjność zagospodarowania tej działki. To jest kwota na to, żeby rozpocząć
gospodarkę mieszkaniową. Są szanse jeszcze na uzyskanie podobnego dofinansowania jak
mieliśmy z BGK na gospodarkę mieszkaniową, jak dla obiektu, który powstał przy wyjeździe
z Myszkowa w kierunku gminy Żarki.
Pani Skarbnik powiedziała, że w załączniku nr 2 w dziale 70004 Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej mamy wydatki 1.735.047,00 zł. W dochodach w dziale 700
zawarta jest gospodarka mieszkaniowa, dochody w dziale 70004 jak również 70005, chodzi
o pytanie ile jest wydatków i dochodów w jednostce KZGM. Z tych dochodów 1.465.047,00
zł, 1.118.980,00 zł to dochody pozyskiwane przez KZGM. Różnica to deficyt 616.067,00 zł,
tyle będzie finansowane z budżetu miasta, jeśli chodzi o działalność KZGM. Odnośnie MDK
na tą chwilę plan jest 1.300.000,00 zł na dzień 30.09. Wiemy, że te zmiany, które ostatnio
były dokonywane w wyniku braków w związku z tym również, że przedsiębiorca nie
uregulował należności, kwota 1.390.000,00 zł jest planowana na przyszły rok, czyli wzrost
o 90 tys. zł. Jeżeli chodzi o Bibliotekę, plan na 30.09 wynosił 620.500,00 zł, a obecna
planowana dotacja na 2020r. wynosi 674.900,00 zł, czyli 54.400,00 zł więcej w przyszłym
roku planujemy na dotację dla Biblioteki, a 90 tys. zł dla MDK.
Radny p. Adam Zaczkowski powiedział, że odnosił się do porównania budżetu
zeszłorocznego planowanego, nie do wykonania.
Pani Skarbnik powiedziała, że ma w paragrafie konkretnym plan wydatków na 1.01.2019r.
1.300.000,00 zł.
Radny p. Adam Zaczkowski zapytał o wydatki ogólne 1.450.000,00 zł, a w planie budżetu
tegorocznym, chodzi o pozycję 1 w pierwszej kolumnie.
Pani Skarbnik dodała, że kwota 150 tys. zł MDK miał dotację przekazaną na dokumentację
projektową.
Radna p. Halina Skorek – Kawka powiedziała, że chciała złożyć wniosek podsumowujący
dyskusje poprzednich komisji i dzisiejszej. Zwróciła się z pytaniem do radnych, czy ktoś
chciałby zabrać głos dotyczący projektu budżetu.
Radna p. Halina Skorek – Kawka zwróciła się w wnioskiem formalnym.
Komisja wnioskuje o przywrócenie inwestycji wykazanych w obecnie obowiązującej
WPF, przywrócenie kwot i źródeł finansowania inwestycji w obowiązującej WPF oraz
dokonanie propozycji tych zmian w propozycji budżetu na 2020 rok i przekazanie
propozycji radnym do 20 grudnia br.
Przewodnicząca komisji p. Beata Pochodnia zapytała, o które propozycje konkretnie chodzi?
Radna p. Halina Skorek – Kawka wyjaśniła, że te ujęte w obowiązującym WPF.
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Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak przypomniał, że radni mają dokument
zaopiniowany przez RIO, dokument trudny i zmiany, które zaproponowaliśmy w budżecie
i WPF w stosunku do aktualnie uchwalonej na ostatniej sesji WPF są podyktowane realizmem
wykonywanych zadań i troską, żeby ten budżet spiąć i żebyśmy mieli na czym pracować.
W ocenie Burmistrza wniosek Pani radnej spowoduje, że jeżeli zastosujemy się do propozycji
Pani radnej, czyli wrócimy do zapisów, które są w WPF i jeżeli pani radna miałaby taką moc
i zaproponowała, żebyśmy nie musieli dołożyć 18 mln zł do oświaty, żebyśmy nie musieli
traktować, że energia elektryczna podrożeje w różnych szacunkach nawet do 40% to wtedy
ten wniosek z punktu widzenia sztuki finansowej w ustawie o finansach publicznych
i różnych innych dokumentach i przepisach prawa pokrewnych miałby teoretyczną ostoję.
Państwo zgłaszacie wniosek nierealny, niemożliwy do wykonania, dlatego że jak Państwo
zgłosicie ten wniosek nie możemy przejść obojętnie koło takich liczb jak proponowanych do
budżetu prognoz dotyczących wpływu subwencji i uzyskiwanych przychodów z podatku PIT
i CIT, nie możemy nie uwzględnić realiów życia gospodarczego, nie możemy się zastosować
do tego wniosku, bo to byłoby sprzeczne z ustawą o finansach publicznych. Jest to nie do
zrobienia. Państwa wniosek jest nierealny.
Przewodnicząca komisji p. Beata Pochodnia powiedziała, że to nie jest dokument oderwany
od rzeczywistości, są tam policzone nowe dochody, wydatki. Jeżeli radny na komisji
budżetowej, czy na sesji budżetowej składa wniosek, jeżeli wprowadza zadanie, które nie jest
ujęte to powinien podać źródła finansowania. Czy do tej pory było inaczej? Jeżeli podaję, że
wprowadzam zadanie X to przeznaczam na niego kwotę z zadania Y znajdującego się
w paragrafie, a nie wprowadzam wszystko bez źródeł finansowania. Radni nie mają takich
kompetencji. Co to znaczyć przywrócić inwestycje? Przewodnicząca komisji zadała pytanie
o źródła finansowania, żeby móc poprzeć lub nie poprzeć tego. Z którego paragrafu, z której
części budżetu przeznaczamy źródła finansowania na konkretne zadania, które będziemy
wprowadzać. To jest obowiązek radnego, który wprowadza zmiany do uchwały budżetowej.
Radna p. Halina Skorek –Kawka wytłumaczyła, że ten wniosek nie dotyczy całości projektu
budżetu, dotyczy przywrócenia inwestycji, które były w obowiązującym WPF, czyli było
uchwalone w styczniu 2019r., ponieważ niektóre zostały wyrzucone.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że radna składa wniosek
mówiąc, że proponowane zmiany nie wpłyną na budżet tylko na inwestycję. Nie zgodził się
z tym mówiąc, że zmiany wpływają na cały budżet. Pracujemy nad dokumentem, który
zgodnie z przepisami został złożony do 15 listopada do RIO, został zaopiniowany i ten budżet
jest dokumentem na którym pracujemy. Nie może radna złożyć wniosku natury ogólnej
cofnijmy się o rok, chciałbym się cofnąć o rok. Chciałbym namawiać wszystkich Państwa do
głosowania nad takim budżetem, żebyśmy realizowali WPF, który na dzień dzisiejszy jest
uchwalony, ale to jest niemożliwe wobec tego, że wiemy, że będzie 1.300.000,00 zł mniej
wpływów z podatków PIT, CIT, subwencja nie pokrywa w całości podwyżek, które już są
zakontraktowane i będziemy musieli do oświaty dołożyć około 18 mln zł. Gdybyśmy mieli
policzyć, tak jak to robią inne samorządy to kwoty w tym budżecie, które są spowodowane
przyczynami zewnętrznymi, rynkowymi i wynikających z obowiązków, jakie nałożono na
samorząd to jest kwota 21 mln zł, a w budżecie proponujemy kredyt 23 mln zł, żeby
sfinansować deficyt. Państwo macie prawo przegłosować ten wniosek, ale dla nas ten
wniosek jest niezrozumiały co do detali, tego się nie da zrobić. Nie da się zostawić kwot
z załącznika inwestycyjnego starych i nałożycie do źródeł finansowania i pozostałych
wydatków bieżących miasta, bo będziemy płacić więcej za oświetlenie, czyli nie wnosimy
tego do rachunku z roku 2019r. tylko będziemy wnosić do rachunków nowych. Rachunki
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płacone w oświacie będą inne. Państwo macie prawo to przegłosować. Jeżeli państwo to
przegłosujecie będę to odbierał jako świadome działanie, żeby nie uchwalić budżetu.
Pani Skarbnik powiedział, że tegoroczne projekty budżetu na 2020 rok sprawiły bardzo dużą
trudność nie tylko w naszym samorządzie. Wiele czynników niezależnych od nas, które
doprowadziły do wzrostu bardzo wysokiego wydatków bieżących. Obowiązująca WPF była
planowana w zeszłym roku na podstawie wskaźników, które Minister Finansów założył do
prognozowania WPF samorządów. Tam założono wzrost na 2020r. dochodów z tytułu udziału
we wpłatach w podarku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z planowanym przez
Ministra Finansów. Te dochody do naszego budżetu miały wynieść 36.061.564,00 zł. W tej
chwili dane, które Minister Finansów przysłał nam to jest kwota 33.500.094,00 zł. Zwróciła
się do radnych, żeby zrozumieli, że operuje na cyfrach, nie na ogólnikach, mam to policzyć
i zrobić jak to jest niemożliwe. Bardzo ważnym elementem w budżecie każdego samorządu
jest nadwyżka bieżąca, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami
bieżącymi, które wiemy, że w 2020r. w dużej mierze są niezależne od nas: wzrost
wynagrodzeń nauczycieli od 1.09.2019r., średnio piętnaście do siedemnastu w zależności,
jakie dodatki do wychowawstwa zostały ustalone w regulaminach, wzrost najniższego
wynagrodzenia do 2.600,00 zł o 15%, wyłączenie dodatku stażowego z najniższego
wynagrodzenia w samorządach od nowego roku, czyli wzrost może wynosić od 2.250,00 zł
do 3.120,00 zł, kolejne wpływy uszczuplone w związku ze zmianami przepisów uszczuplone
w związku ze zmianami przepisów, zmniejszenie podatku dochodowego z 18% na 17%, ulga
dla młodych do 26 roku życia, zwiększenie kosztów uzyskania przychodów, które też
wpływają na podatek dochodowy od osób fizycznych. Już słyszymy i informacje w Internecie
są, że od 1.09.2020r. będzie planowany wzrost 6% dla nauczycieli nie jest to założone
w budżecie. Wiemy, że subwencja oświatowa nam tego nie pokryje. Nadwyżka bieżąca
pozwala nam na finansowanie naszych inwestycji środkami własnymi, tylko tu nam pozwala.
W 2016r. taka nadwyżka wyniosła dla miasta Myszków 10.904.314,00 zł, w 2017r.
9.337.000,00 zł, w 2016r. 11.254.000,00 zł, planowana na dzień 30.09 br. 5.464.000,00 zł,
plan na 2020r. 1.783.106,00 zł. W budżecie każda złotówka jest wyliczona, w związku z tym,
ze RIO ich nie zakwestionowała te dane są realne. Jeżeli państwo mają uwagę co do
przywrócenia inwestycji poprosiła o konkretną nazwę inwestycji, która została wycofana,
wszystkie inwestycje zostały. Co do kwoty, źródła i finansowania to jest nierealne do
zrobienia.
Radny p. Adam Zaczkowski uzupełniając wniosek, wyjaśniając intencje powiedział, że nie
proponujemy, nie żądamy, żeby budżet i WPF zostały przemodelowane pod kątem dochodów
i wydatków, zwiększali kwoty udziału własnego do inwestycji, bo zdajemy sobie sprawę
z tego, że to jest niemożliwe, że wskaźniki się nie pospinają. Mówimy o tym co zostało
zaproponowane w załączniku inwestycyjnym w granicach kwot, które zostały przeznaczone
z poszczególnych źródeł. Może nie do końca czytelnie zostało to sformułowane, żeby
przywrócić poziomy kwot i źródeł finansowania, ale uzupełniając to tylko w granicach, które
dzisiaj są zawarte w projekcie budżetu i WPF. W tym projekcie da się. Pan Burmistrz wie,
które inwestycje zostały zdjęte z budżetu. Mówimy też o tym wniosku, żeby wspierać
inwestycje, które zostały zaproponowane, a szczególnie te, które są wysokimi kwotami
wydatków zaproponowane, żeby wspierać je środkami zewnętrznymi. Wniosek nie jest
niemożliwy do wykonania. Nie będziemy proponować dzisiaj konkretnych rozwiązań,
chcemy, żeby to pan Burmistrz zaproponował, natomiast źródła finansowania zmian
doskonale Państwo znacie, poprawki do budżetu zgłoszone przez radnych zostały
przegłosowane i nie zakwestionowane przez nikogo, bo były zrobione dobrze z podaniem
źródeł finansowania. Nie chcemy w ten sposób działać, tylko chcemy dać szansę panu
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Burmistrzowi, żeby ten budżet poprawił, a doskonale wie, o co nam chodzi. Zdaniem radnego
ta dyskusja jest bezcelowa i możemy przejść do głosowania.
Przewodnicząca komisji p. Beata Pochodnia powiedziała, że wnioski, które radni
zaproponowali w zeszłym roku nie podlegały dyskusji. Jeżeli pojawia się wniosek
o konkretną inwestycję i podaje się źródła dofinansowania to jest kompetencja każdego
radnego i tak dokładnie powinno to wyglądać.
Radny p. Adam Zaczkowski powiedział, że chodzi o całość budżetu, a nie pojedyncze
inwestycje.
Radna p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, które inwestycje wprowadzić, a które wycofać,
bo wydaje mi się, że nie ma tam wielu inwestycji, w dziesięciu się zamkniemy, to może
wymienić i przegłosujemy.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak odniósł się do wypowiedzi p. Adama
Zaczkowskiego. Zmieniliśmy budżet, bo zgodnie z konstrukcją budżetu autorem budżetu jest
Burmistrz. Będąc autorem narażam się na ewentualność zakwestionowania przez RIO
budżetu. Budżet pomimo wielu trudności, bardzo trudny, dlatego że przyczyny od nas
niezależne powodują, że my po raz pierwszy w historii jesteśmy w sytuacji, w której
będziemy brać kredyt, żeby spłacić kredyt, to jest niepokojąca sytuacja. Nie możemy przejść
obojętnie obok tych realiów, natomiast to co zaproponował radny Zaczkowski, niech Pan
Burmistrz będzie teraz autorem zaprzeczenia budżetu, które Pan złożył do RIO. Ja tego nie
zrobię, dlatego że świadomie się podpisuję pod tym budżetem, które Państwu przedstawiłem,
a po drugie nie będę brał odpowiedzialności za to, żeby wprowadzać zadania, które są np.
nierealne do wykonania lub też żebym był autorem wobec mieszkańców, że jakąś inwestycję
zdejmuję i będę się tłumaczył. Miejcie Państwo odwagę, skorzystajcie ze swoich uprawnień,
tak jak to jest we wszystkich samorządach i tak jak Państwo to zrobiliście przy konstruowaniu
budżetu 2019r. Zgłoście się i powiedzcie, że proponujecie zdjęcia takiej kwoty z takiego
zadania, wylistujcie wnioski, będziemy się zastanawiać, co z tym zrobić, a nie przerzucajcie
na mnie, żeby teraz robić inny budżet, ja już budżet zrobiłem.
Przewodnicząca komisji p. Beata Pochodnia zapytała, czy radni mają jeszcze jakieś wnioski.
Czy podtrzymują ten wniosek formalny? Przewodnicząca komisji ogłosiła 7 minut przerwy.
Po przerwie przewodnicząca komisji wznowiła obrady komisji i poprosiła o zaopiniowanie
wniosku radnej p. Haliny Skorek – Kawki.
Zdanie odrębne do wniosku złożyli następujący radni:
p. Beata Pochodnia, p. Ewa Ziajska – Łazaj, p. Beata Jakubiec –Bartnik, p. Daniel
Borek, p. Robert Czerwik i p. Dominik Lech.
Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnej p. Haliny Skorek-Kawki.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Magdalena Balwierz, Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Sławomir Jałowiec, Zofia
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Jastrzębska, Małgorzata Skinder, Halina Skorek - Kawka, Iwona Skotniczna, Adam
Zaczkowski, Tomasz Załęcki
PRZECIW (6)
Daniel Borek, Robert Czerwik, Beata Jakubiec-Bartnik, Dominik Lech, Beata Pochodnia,
Ewa Ziajska - Łazaj
NIEOBECNI (1)
Norbert Jęczalik
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2020r. z uwzględnieniem wniosków
złożonych do projektu budżetu przez stałe komisje Rady Miasta w Myszkowie.
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (6)
Daniel Borek, Robert Czerwik, Beata Jakubiec-Bartnik, Dominik Lech, Beata Pochodnia,
Ewa Ziajska - Łazaj
PRZECIW (9)
Magdalena Balwierz, Elżbieta Doroszuk, Sławomir Jałowiec, Zofia Jastrzębska, Małgorzata
Skinder, Halina Skorek - Kawka, Iwona Skotniczna, Adam Zaczkowski, Tomasz Załęcki
BRAK GŁOSU (1)
Eugeniusz Bugaj
NIEOBECNI (1)
Norbert Jęczalik
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu WPF na lata 2020-2032.
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (6)
Daniel Borek, Robert Czerwik, Beata Jakubiec-Bartnik, Dominik Lech, Beata Pochodnia,
Ewa Ziajska - Łazaj
PRZECIW (9)
Magdalena Balwierz, Elżbieta Doroszuk, Sławomir Jałowiec, Zofia Jastrzębska, Małgorzata
Skinder, Halina Skorek - Kawka, Iwona Skotniczna, Adam Zaczkowski, Tomasz Załęcki
NIEOBECNI (2)
Eugeniusz Bugaj, Norbert Jęczalik
Do punktu 3.
Opracowanie planu pracy komisji na 2020r.
Przewodnicząca komisji p. Beata Pochodnia zapytała, czy są jakieś uwagi do tego projektu
uchwały? Z uwagi na brak uwag zaproponowała przyjęcie planu pracy komisji na 2020r.
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Głosowano w sprawie:
przyjęcia planu pracy komisji na 2020r.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Magdalena Balwierz, Daniel Borek, Robert Czerwik, Elżbieta Doroszuk, Beata JakubiecBartnik, Sławomir Jałowiec, Zofia Jastrzębska, Dominik Lech, Beata Pochodnia, Małgorzata
Skinder, Halina Skorek - Kawka, Iwona Skotniczna, Adam Zaczkowski, Tomasz Załęcki,
Ewa Ziajska - Łazaj
NIEOBECNI (2)
Eugeniusz Bugaj, Norbert Jęczalik
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (Okrzei, Olszowa).
Głosowano w sprawie:
1)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków
położonej w Myszkowie (Okrzei, Olszowa).
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Daniel Borek, Robert Czerwik, Elżbieta Doroszuk, Beata Jakubiec-Bartnik, Sławomir
Jałowiec, Dominik Lech, Beata Pochodnia, Małgorzata Skinder, Halina Skorek - Kawka,
Iwona Skotniczna, Tomasz Załęcki, Ewa Ziajska - Łazaj
PRZECIW (1)
Zofia Jastrzębska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Magdalena Balwierz, Adam Zaczkowski
NIEOBECNI (2)
Eugeniusz Bugaj, Norbert Jęczalik
2/Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (Szpitalna).
Głosowano w sprawie:
2)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków
położonej w Myszkowie (Szpitalna).
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
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Wyniki imienne:
ZA (11)
Daniel Borek, Robert Czerwik, Elżbieta Doroszuk, Beata Jakubiec-Bartnik, Sławomir
Jałowiec, Dominik Lech, Beata Pochodnia, Małgorzata Skinder, Halina Skorek - Kawka,
Tomasz Załęcki, Ewa Ziajska - Łazaj
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Magdalena Balwierz, Zofia Jastrzębska, Iwona Skotniczna, Adam Zaczkowski
NIEOBECNI (2)
Eugeniusz Bugaj, Norbert Jęczalik
3/Projekt uchwały w sprawie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta Myszkowa na 2020r.
Radna p. Elżbieta Doroszuk zwróciła się z prośbą do pani dyrektor MOPS o dopisanie do
realizatorów placówki oświatowe. Kompatybilność naszego Programu z rekomendacjami
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest niezbyt wysoka.
Poprosiła, aby w przyszłym roku, kiedy komisja będzie przygotowywała projekt Gminnego
Programu, aby bardziej temu się przyjrzeć.
Pani Agnieszka Ludwik zapewniła, że do sesji zostaną dopisane do realizatorów placówki
oświatowe.
Głosowano w sprawie:
3)zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 2020r.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Daniel Borek, Robert Czerwik, Beata Jakubiec-Bartnik, Sławomir Jałowiec, Dominik Lech,
Beata Pochodnia, Małgorzata Skinder, Halina Skorek - Kawka, Iwona Skotniczna, Tomasz
Załęcki, Ewa Ziajska - Łazaj
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Magdalena Balwierz, Elżbieta Doroszuk, Zofia Jastrzębska, Adam Zaczkowski
NIEOBECNI (2)
Eugeniusz Bugaj, Norbert Jęczalik
4/Projekt uchwały w sprawie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Myszkowa na 2020r.
Radny p. Tomasz Załęcki zapytał, czy są jakieś statystyki odnośnie narkomanii
w Myszkowie?
Pani Agnieszka Ludwik powiedziała, że MOPS przedstawiał taką informację jak było
sprawozdanie półroczne. Jeśli chodzi o Poradnię Uzależnień dwie osoby zgłosiły się o poradę.
Jeśli chodzi o Abstynencki Klub Jedność były udzielane porady dla członków rodzin, gdzie
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można szukać pomocy. W kompetencji Gminnej komisji nie ma pracy z osobami
uzależnionymi od narkotyków. Jeżeli chodzi o leczenie odwykowe osób uzależnionych od
narkotyków bądź innych środków odurzających komisja nie może kierować wniosków do
sądu, bo leczenie jest typowo dobrowolne, bądź jako środek zapobiegawczy z wniosku
prokuratury.
Głosowano w sprawie:
4) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Myszkowa na 2020r.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Daniel Borek, Robert Czerwik, Beata Jakubiec-Bartnik, Sławomir Jałowiec, Dominik Lech,
Beata Pochodnia, Małgorzata Skinder, Halina Skorek - Kawka, Iwona Skotniczna, Ewa
Ziajska - Łazaj
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Magdalena Balwierz, Elżbieta Doroszuk, Zofia Jastrzębska, Adam Zaczkowski, Tomasz
Załęcki
NIEOBECNI (2)
Eugeniusz Bugaj, Norbert Jęczalik
5/ Projekt uchwały w sprawie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Rady Miasta w Myszkowie na 2020 rok.
Głosowano w sprawie:
5)Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta w
Myszkowie na 2020 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (14)
Magdalena Balwierz, Daniel Borek, Robert Czerwik, Beata Jakubiec-Bartnik, Sławomir
Jałowiec, Zofia Jastrzębska, Dominik Lech, Beata Pochodnia, Małgorzata Skinder, Halina
Skorek - Kawka, Iwona Skotniczna, Adam Zaczkowski, Tomasz Załęcki, Ewa Ziajska - Łazaj
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Elżbieta Doroszuk
NIEOBECNI (2)
Eugeniusz Bugaj, Norbert Jęczalik
Do punktu 5.
Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
Radna p. Iwona Skotniczna poruszyła temat odnogi ul. Polnej, tam gdzie jest zakład
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weterynaryjny. Jest prośba o zainstalowanie lampy. Zakład weterynaryjny jest oddalony od
ul. Polnej, dojście do tego zakładu jest uciążliwe ze względu na brak lampy. Kiedyś istniało
na terenie Myszkowa schronisko dla zwierząt, zostało przeniesione do Zawiercia
i wolontariusz dopytują, czy istnieje jeszcze jakieś schronisko w Myszkowie, nie podlegające
miastu, bo chcieliby wspomagać takie mniejsze schronisko dla zwierząt.
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że realizacja wniosku jest
zgodnie z kolejką, możliwościami finansowymi sprawdzimy też, nie zawsze trzymamy się
daty. Jeśli jest wniosek na zrobienie oświetlenia na ulicy, który kosztuje 300.000,00 zł, a w
budżecie mamy 200.000,00 zł to tego wniosku nie realizujemy, a czasami w zamian za to
realizujemy świeższe wnioski. Czasami jest kwestia technicznych możliwości, czasami
wystarczy prosta usługa podwieszenia lampy, bo wszystko jest do słupa podłączone, a
czasami trzeba to poprzedzić procedurą. Musimy sprawdzić, czy są tam słupy i co
z własnością drogi. W tej chwili jest patowa sytuacja, żeby zrobić latarnię na ulicy, która ma
nieuregulowany stan prawny. Kiedyś inaczej egzekwowano przepisy, rygor jest wyższy.
Jeżeli chodzi o temat schronisk, nie można prowadzić schronisk innych. Niektóre gminy
ratują się takimi przytuliskami, natomiast mamy schronisko obsługujące w Zawierciu,
podpisaną umowę, od nas wolontariusze biorą w tym udział. Jeżeli np. są takie wnioski, że
ktoś oczekuje, żeby podzielić się swoją empatią prowadzimy rozmowy z takimi osobami przy
adopcjach lub też same przyjmują zwierzęta do domu.
Pani Skarbnik poinformowała, że będzie jeszcze jedna uchwała na sesji wprowadzana
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają przed upływem roku budżetowego 2019.
Jesteśmy w trakcie wykonania, nie mamy jednak ostatecznych danych od wykonawców, które
inwestycje nie zostaną zakończone do końca roku.
Radna p. Zofia Jastrzębska zapytała, czy coś już wiadomo na temat Poprawy bezpieczeństwa
na ul. Królowej Jadwigi w miejscu, gdzie jest niebezpieczny rów?
Burmistrz Miasta Myszkowa p. Włodzimierz Żak powiedział, że gmina nie ma jeszcze
stanowiska Policji. Upominaliśmy się o to po naszej ostatniej rozmowie.

Przewodnicząca komisji

Beata Pochodnia

Przygotował(a): Magdalena Niewiadomska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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