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

Protokół nr 16/21
16 Posiedzenie odbyło się w dniu 16 czerwca 2021r.
Obrady rozpoczęto 16 czerwca 2021 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:37 tego samego
dnia. Komisja odbyła się w trybie zdalnym.
W posiedzeniu udział wzięli:
1.Członkowie komisji w liczbie 4 osób – wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
Obecni:
1. Dominik Lech
2. Halina Skorek - Kawka
3. Jacek Trynda
4. Tomasz Załęcki
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24.03.2021r.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego w mieście.
5. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
6. Analiza projektu „strefy parkingów płatnych” w ujęciu dynamicznym.
7. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
8. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził przewodniczący komisji p. Dominik Lech. Powitał
Państwa radnych, p. Burmistrza. Przewodniczący komisji wyczytywał kolejno radnych
i poprosił o potwierdzenie wyczytanej osoby o werbalne potwierdzenie obecności poprzez
naciśnięcie przycisku kworum. Stwierdził prawomocność obrad. Przedstawił porządek
posiedzenia. Porządek posiedzenia komisji wszyscy radni otrzymali. Przewodniczący komisji
zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do porządku?
Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad.
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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.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24.03.2021r.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu
z dnia 24.03.2021r.? Z uwagi na brak uwag przewodniczący komisji zaproponował głosowanie
nad przyjęciem protokołu.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24.03.2021r.
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 3.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że nie wie, czy mamy przedstawiciela
z Komendy Policji i Straży Pożarnej? Czy radni mają w związku z tym jakieś pytania w tym
temacie?
Do punktu 4.
Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego w mieście.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zaproponował, że w związku z nieobecnością
przedstawicieli Straży Pożarnej w Myszkowie i brakiem pytań komisja przejdzie do omawiania
tematu w pkt. Nr 5.
Do punktu 5.
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy jest Pan Komendant Straży Miejskiej?
Zapytał, czy radni mają jakieś pytania do komendanta Straży Miejskiej?
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W dyskusji wzięli udział:
Radna p. Halina Skorek – Kawka poruszyła temat smogu. To jest bardzo smutny temat i bardzo
uciążliwa sprawa jesienią i zimą. W dalszym ciągu mam serdeczną prośbę do p. Komendanta,
p. Burmistrza, żeby coś z tym smogiem zrobić, żeby jakieś kontrole były itd. Bardzo proszę
serdecznie, to jest bardzo szkodliwe dla nas wszystkich mieszkających w Myszkowie, a
szczególnie dla mieszkańców tych ulic, gdzie ten czad się wydobywa, gdzie strasznie kopcą.
To jest daleka piosenka, mamy dopiero czerwiec, ale jesień nieuchronnie przyjdzie i bardzo
serdecznie proszę p. Komendanta i p. Burmistrza, żeby w tym temacie zadziałać.
Pan Sławomir Pabiasz Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że Straż Miejska nie będzie
odpuszczała tematu kontroli smogowych mieszkańców. Przypominam, że w ubiegłym roku
niestety p. wojewoda zabronił nam kontrolowania posesji. W tej chwili to jest odwołane. Jak
tylko odwołał wczesną wiosną od razu tygodniowo robiliśmy około 200 kontroli, więc to są
naprawdę duże ilości. Tak samo Państwo nie wiecie, ale przeprowadziliśmy w ostatnim roku
około kilkunastu tysięcy kontroli osób, które były na kwarantannie. Tutaj byliśmy niestety
skierowani na inne działania, natomiast nie odpuszczamy i nie będziemy odpuszczać, będziemy
kontrolować i gwarantuję, że będzie tych kontroli dużo więcej niż było w ubiegłym roku, chyba
że umożliwią nam to inne czynności.
Radny p. Jacek Trynda zapytał, jakie jest efekt tych kontroli i co się zmieniło ewentualnie po
tych kontrolach?
Pan Sławomir Pabiasz Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że dla nas porażające jest to,
że na 200 kontroli był jeden mandat, dlatego że okazało się, że jednak dalej to co twierdzimy,
że najczęściej jest złej jakości węgiel, jeśli chodzi o ustawę o odpadach, czyli przetwarzanie
tych odpadów w piecach było kilkanaście mandatów to też od razu tym chwalili
i pokazywaliśmy, jeśli ktoś spalał meble, bo niektórzy myślą, że spalanie mebli jest dozwolone
i cały czas edukujemy. Doszła nam dodatkowa informacja, gdzie wchodzimy i ankietujemy
posesje to przypominamy o wymianie piecy, bo kończy nam się rok i do końca tego roku część
tych piecy powinna zostać wymieniona. Pewnie pomoże nam też również to, że od 1 lipca
mieszkańcy będą musieli składać deklaracje, w których będą musieli określić typy pieca i dokąd
on jest ważny. To też nam pomoże i w lato też nie odpuszczamy tematu smogowego, dlatego
że w ankietach też spisujemy sobie jaki rodzaj pieca i jaki rodzaj opału jest spalany. Edukujemy
tez również, że nie palimy mokrym drewnem, bo wiemy, że to też zanieczyszcza kominy, a
poza za tym może być niebezpieczne.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy są jakieś pytania do komendanta?
Z uwagi na brak pytań zaproponował przejście do kolejnego punktu.
Do punktu 6.
Analiza projektu

„strefy

parkingów

płatnych”

w

ujęciu

dynamicznym.

Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy w tym temacie są jakieś pytania?
Z uwagi na brak pytań zaproponował przejście do omawiania kolejnego punktu.
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Do punktu 7.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że komisja ma jedną uchwałę do
zaopiniowania. Zapytał, czy radni maja jakieś pytania do uchwały? Z uwagi na brak pytań
zaproponował zaopiniowanie projektu uchwały.
1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy
Myszków.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu z terenu
Gminy 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
Do punktu 8.
Sprawy różne.

Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy radni mają jakieś pytania do p.
Burmistrza?

W dyskusji wzięli udział:
Radna p. Halina Skorek – Kawka powiedziała kilka słów o placu zabaw przy ul. Spółdzielczej.
Ten plac zabaw troszeczkę jest zaniedbywany, ostatnio trwa jest koszona, nawet była
zagrabywana, więc to jest duża poprawa. Niemniej jednak byłam w poniedziałek na placu
zabaw i okazuje się, że ta trawa jest w tych kupeczkach pozostawiona, nie wiem, 30, czy 40
kupek, nie liczyłam, i ta trawa tak leży i jest niezebrana, niesprzątnięta, wiadomo, ze takie będą
ślady po tym, jak to będzie długo leżało. Bardzo bym prosiła, żeby Ci państwo sprzątający, tą
trawę koszący do końca ta czynność wykonali i nie zostawiali. Albo było w ogóle nie
zagrabiane, leżała ta trawa po skoszeniu, teraz były Panie, które zagrabiały, za koszącymi, ale
jest pozostawiona, pozostawione masę kupek na placu zabawa, takich zeschniętych i niefajnie
to wygląda. Bardzo proszę, bo widzę, ze na Światowicie jest wszystko zrobione ekstra, do
końca dbane, koszona trawa, tam wszystko jest czyściuteńko, a tu jakoś ten plac zabaw przy ul.
Spółdzielczej, jak ja się nie upomnę to tam jest nic nie robione. Panie Burmistrzu bardzo bym
prosiła, żeby jednak też tutaj podobnie był traktowany ten plac zabaw przy ul. Spółdzielczej.
Oprócz trawy, oprócz tych kupek kosze były pełne, wysypywało się z tych koszy, a powinny
być częściej wybierane szczególnie w okresie letnim, bo wiadomo w okresie jesienno4

zimowym może mniej ludzi uczęszcza, niemniej teraz oblegany jest ten plac zabaw, więc
dlatego prosiłabym, żeby również te odpady były częściej zabierane.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech zapytał, czy p. Burmistrz teraz się do tego odniesie,
czy wysłucha wszystkie pytania.
Burmistrz Miasta p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że wysłucha wszystkie pytania.
Radny p. Tomasz Załęcki poruszył temat placów zabaw. Większość placów zabaw nie jest
przygotowana do sezonu, w piaskownicach rośnie trawa, nie jest ona wycięta, nie jest piasek
nawieziony. Trawa zarasta wszędzie albo jest tak jak pani Halinka mówi skoszona i ileś leży
siano albo jest plac cały zarośnięty. Czasami ciężko dziecku przejść w gąszczach tej trawy,
żeby się przemieszczać między huśtawkami. Nie wiem, czy to robi MTBS, czy to robi ktoś
z Urzędu, ale wydaje mi się, że powinna tam być jakaś kontrola, kontrola jakości, ktoś to
kontroluje, są jakieś procedury chyba, żeby dopuścić plac zabaw do sezonu. Kto się tym
zajmuje i dlaczego tego nie zrobili dokładnie? Dostałem trochę zdjęć od mieszkańców
mieszkających w Mrzygłodzie, chodzi o ul. Skrzeka. Ja tam złożyłem ostatnio interpelację
w sprawie tych dziur, bo faktycznie były duże. Dziękuję za tak szybką reakcję ze strony
Burmistrza, że zostały one załatane. Problem polega na tym, że tam jest droga żwirowa, a łaty
asfaltowe. Tutaj piszą do mnie mieszkańcy, że coś się nadaje do materiałów humorystycznych
w Teleexpresie. Nie wiem, czy tak się to robi, że na drodze gruntowej łata się dziury asfaltem?
Czy lepiej to robić żwirem? Nie wiem, czy to jest dobrze, może ja się nie znam. Poprosiłbym o
wytłumaczenie, to jest zaraz przy ołtarzu koronacyjnym jak się zjeżdża w kierunku mostu to
wylewane są łaty asfaltowe, a droga jest żwirowa. Bardzo proszę o odpowiedź.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że też zgłasza się odnośnie utrzymania
czystości, przez Urzędem pracuje jakaś firma wykaszająca, co to jest za firma i jaki ma zakres
prac, jaki ma okręg, czy ten okręg obejmuje tereny takie jak Będusz, Mrzygłód, Mrzygłódka,
tam też są jakieś części do wykaszania. Będzie tam to realizowane, a drugie pytanie, ostatnio
udało mi się zorganizować grupę mieszkańców do ogarnięcia terenu przy Szkole Podstawowej
nr 7, wykosiliśmy tam koło szkoły, koło placu zabaw, trochę się poplewiło, ale czy jest jakaś
szansa ze strony Urzędu Miasta, żeby raz do roku takie szkolne tereny wesprzeć. Wiadomo tam
jest dużo tej trawy i haszczy. Czy moglibyśmy popracować w tym temacie, dałoby się coś
zrobić ze strony miasta jeszcze, czy to tylko należy do obowiązków dyrektora szkoły?
Burmistrz Miasta p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że jeśli chodzi o plac zabaw przy
ul. Spółdzielczej, jednocześnie chcę odpowiedzieć na pytanie radnej p. Haliny Skorek – kawki
i p. radnego Tomasza Załęckiego, jeśli chodzi o place zabaw i koszenie na mieście generalnie
zleciliśmy to zapytaniem ofertowym, została wybrana najtańsza firma. Proszę wybaczyć, ale
jedenaście lat nikt nie prosił, my tego też nie potrzebowaliśmy, żeby wpisywać do warunków
umowy, w jakim czasie po skoszeniu umowy ma być zebrana trawa albo nie wchodzimy
w detale warsztatu pracy. Zazwyczaj umowa w takich sytuacjach zawiera należytą staranność
i zawiera kwestię wykonania tego w danym terminie. Oczywiście operacyjnie zadzwonimy
i poprosimy o to, żeby sprzątali szybciej po sobie, natomiast jeżeli za bardzo będziemy
wybrzydzać w tych umowach to też cena tych oferowanych usług będzie wyższa, to też trzeba
mieć na uwadze. Jeżeli chodzi o pytanie, kto zajmuje się placami zabaw to nadzór jest ze strony
Urzędu Miasta, natomiast w zależności od tego jakie czynności, jaki zakres trzeba zrobić, on
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jest wykonywany. Zdarza się, że jest np. jakaś usterka. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że Pan
radny Dominik Lech zgłaszał usterkę na placu zabaw na Mijaczowie i tam była poluzowana
śruba, była to specjalistyczna śruba, której zamówienie i realizacja trwała z przyczyn od nas
niezależnych. Wtedy jest tak, że to nie jest tak, że ktoś się tym nie zajmuje, więc nie zgadzam
się z tym, nie wiem skąd taki osąd Pana radnego, że Pan radny wie, że place są
nieprzygotowane, bo place są przygotowywane, one są nadzorowane, natomiast zdarza się tak,
że Państwo zauważacie coś co w danym momencie jest nienaprawione lub wymaga interwencji.
Oczywiście nasze rozmowy są też po to, żeby zwracać na to uwagę, żebyśmy coś z tym
w danym momencie. My nie widzimy, Państwo nie widzicie to, żeby zostało przekazane
i zrobione. To co pan przewodniczący słyszy za oknem to nie jest skoszenie firmy, która
wynajęła Starostwo, jest to koszenie w ramach nadzoru nad drogą wojewódzką. Starostwo
dostaje za to środki finansowe, utrzymuje drogi wojewódzkie na terenie powiatu
myszkowskiego i koszenie przy tej drodze to nie jest nasza, wiec na pytanie jaki zakres ma ta
firma nie odpowiem. Natomiast jeśli chodzi o zakres, też nie znam zakresu firmy, której
wybraliśmy do koszenia, natomiast bywa tak, że tu Pani radna wcześniej w swoim pytaniu
pytała i porównywała to z dzielnicą. Nie widzę w tym różnicy w sensie takim, że dla mnie
jakość koszenia ma być jednakowa wszędzie. Nie wiem co pani radna porównywała na
Pohulance, jeżeli „Dotyk jury” to chcę powiedzieć, że „Dotyk jury” jest utrzymywany,
sprzątany siłami MOSiR, dlatego że jest zarządzie trwałym MOSiR. Tutaj nie jest to robione
e oparciu o jakąś usługę zewnętrzną tylko w ramach powinności nadzorczych gospodarza tego
obiektu. Jeżeli porównujemy może się tak zbiegło w czasie, że wykoszenie placu zabaw pod
strefę kibica na „Dotyku jury” zostało zrobione wcześniej i porównujemy w momencie,
w którym jest w trakcie koszenia jakiś inny plac, więc takich porównań w czasie trzeba
uwzględnić, że być może ktoś inny to robił albo że ktoś w tym samym czasie ktoś skończył
jedną pracę, a drugą dopiero zaczął. Jeśli chodzi o sprawę wokół szkół jest to powinność
dyrektora, nie wolno nam zakłócać tych powinności. Skończyliśmy już z taką sytuacją, która
już miała miejsce kiedyś historycznie, że dyrektorzy powoływali się na to, że nie mogą czegoś
naprawić, bo nie przyjdzie osoba z Urzędu Miasta, oddzieliliśmy to. Nawet jak to jest ten sam
fachowiec, są to osobne umowy, osobne odpowiedzialności. Jeżeli pan radny ma jakieś
pomysły na posprzątanie, zagospodarowanie placu szkoły to trzeba to zrobić w uzgodnieniu
z dyrektorem i sposób zabezpieczenia takich prac powinien się odbywać z udziałem dyrektora.
Natomiast jest tak, że jak rzeczywiście nas dyrektor o coś poprosi, że my nie pomagamy, ale
co do zasady nie chcemy psuć podziału kompetencji, bo wtedy będzie tak, że będziemy mieć
sześciu dyrektorów, a odpowiedzialny będzie tylko jeden, na to się nie godzimy.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że wszystko było za zgodą pani dyrektor.
Przewodniczący zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania w sprawach różnych?
Radny p. Tomasz Załęcki przypomniał, że miał pytanie o ul. Skrzeka.
Burmistrz Miasta p. Włodzimierz Żak odpowiedział, ulice takie jak ul. Ks. Prałata Skrzeka będą
ulicami, które z uwagi na specyfikę gruntową i to, że do czasu nie przeprowadzimy tam
inwestycji sensu stricte, czyli nie przeprowadzimy tam kanalizacji deszczowej bez względu na
zastosowaną technologię ta ulica będzie się niszczyła, a dziury będą powstawać w tych samych
miejscach i to jest dowiedzione na każdej drodze gruntowej na całym świecie. My tak robimy
czasami, że kładziemy w nierówności dróg gruntowych, nie stosujemy tego co do zasady, bo
taka metoda byłaby bardzo droga, ale ponieważ inna zupełnie firma łata drogi i to zapełnianie
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ubytków w drogach gruntowych, czasami jest tak, że zostają materiały resztowe i w ramach
oszczędności firma tego stygnącego asfaltu nie zabierze ze sobą, dla niej to stanowi materiał
nie do wykorzystania. To znaczy on jest do wykorzystania, bo trzeba go zawieźć na
(wypowiedź niesłyszalna) i potem podgrzać, ale my wtedy jeżeli jest taki materiał, który się
jeszcze nadaje, jest plastyczny do położenia to wtedy zaklejamy ewentualnie nierówności na
drogach gruntowych. Z naszych doświadczeń trzyma się to trochę dłużej, oczywiście to się nie
przyklei, bo nie ma do czego, nie przyklei się do piachu, czy do żwirowego podłoża, natomiast
materiał sam w sobie jest sklejony i cięższy, czyli trochę trzeba będzie dłużej pracować, żeby
go wypłukać. Prędzej, czy później te dziury powstaną w tym samym miejscu, natomiast to
zaklejenie nie jest do programu jak tu pan radny powiedział do TVN, czy do POLSAT tylko
jest tak naprawdę próbą wydłużenia okresu trwałości tego załatania.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że kilka lat temu nasze miasto walczyło
o podwórko Nivea, w międzyczasie przez trzy lata kilka urządzeń zostało tam uszkodzonych.
Czy te uszkodzenia są też w powinnościach dyrektora szkoły, czy Urząd Miasta też może nam
w tym pomóc? Wiadomo, że przed wandalami się nie ukryjemy, sprzęt jakiś ktoś zniszczy?
Czy w tym temacie da się coś zrobić, czy trzeba szukać innych środków?
Burmistrz Miasta p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że wygląda to w ten sposób, że
najprawdopodobniej, tego nie wiemy na 100%, ale plac zabaw leżący na terenie szkoły jest
oddany w trwały zarząd dyrektorowi szkoły. Teraz jeżeli dyrektor widzi jakieś niedomagania
w infrastrukturze szkolnej, zgłasza zapotrzebowanie na prace remontowe, czy zakupy, to
obsługuje MZEASiP. Jak Państwo na Komisji Oświaty co jakiś czas okresowo rozpatrujecie
taki punkt i jest sporządzana informacja, bądź udzielana informacja o zakresie remontów.
Oczywiście odbywa się to tez z różnym skutkiem, bo w ostatnim czasie, kiedy mieliśmy tych
środków finansowych mniej i cięliśmy wydatki bieżące to robiliśmy remontów mniej,
robiliśmy te bardziej niezbędne. Pan radny mówił o tym, że został zrobiony dach, a nie zostało
zrobione coś innego w szkole. To jest też ta kwestia, że w pierwszej kolejności naprawia się te
rzeczy, które jakby z natury rzeczy są ważniejsze do wykonania. Nie wiem jak to tam wygląda,
czy Pani dyrektor zgłaszała potrzeby np. naprawy czegoś lub zakupów i odbywa się to siłami
i organizacją pani dyrektor, natomiast środki finansowe pochodzą z gminy, tylko trzeba o nie
zawnioskować, ale może się w danym roku zdarzyć tak, że np. dysponując środkami nie damy
np. 100% tych środków na zamówienie, które pani dyrektor powie tylko np. damy częściowo.
Przy czym jak wykonujemy jakąś tam część to one wynikają z przyczyn zewnętrznych, silnych,
które musimy uwzględnić i też nie jest tak, że jednej szkole nie dajemy, a drugiej dajemy, tylko
staramy się w jakiś sposób w miarę dzielić w stosunku do ilości uczniów na szkołę i do tego,
żeby nie zagrażałoby to bezpieczeństwu. Więc jeżeli by się okazało, że na tym placu zabaw jest
jakieś niedociągnięcie, pani dyrektor będzie pisać wniosek, to tu bym sugerował, że jeżeli
któreś z tych niedociągnięć na tym placu Nivea wymagane byłoby, ja oczywiście zakładam, że
gwarancja już ze strony Nivei minęła. Tak to bym sugerował, żeby opisywać te działania, bo
może się okazać, że my powiemy, że plac zabaw zrobimy za rok, a jak pani dyrektor napisze,
że trzeba zrobić cztery rzeczy na tym placu zabaw, ale ta jedna jest niezbędna do wykonania,
bo zagraża bezpieczeństwu. Tutaj tak jak wcześniej pan radny Załęcki wspomniał te place
zabaw mają bardzo wysublimowany i bardzo specyficzne wymogi. W tej chwili np.
podpisywałem zamówienie na wymianę atestowanego piachu pod te place zabaw, bo tam chyba
co rok, czy co dwa lata trzeba ten piasek w piaskownicach, czy gdzie on tam występuje, na
placach zabaw trzeba wymienić. Tak bym sugerował, że jeżeli by się z tych usterek były takie,
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które są np. takie, to żeby pokazywać hierarchię ich wagi, żeby oceniając, ktoś w MZEAS nie
pominął, bo potraktuje to jako plac zabaw, a ważniejszy jest dach, żeby też nie było tak, że nie
naprawiając jednej rzeczy niech pani dyrektor zachowując względy bezpieczeństwa powie, to
zamykam plac, żeby tak nie zrobić.
Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że została uszkodzona trampolina.
Przewodniczący komisji zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania do p. Burmistrza?
Burmistrz Miasta p. Włodzimierz Żak powiedział, że korzystając z tego, że jest p. Halina
Skorek – Kawka ja to przekazywałem na Komisji Oświaty, więc pani radna Elżbieta Doroszuk
słyszała tą treść. Pani radna kiedyś dopytywała o termin, co w tym roku jeśli chodzi o Podlas.
Ja wtedy odpowiedziałem, że zamiarem jest, żeby ten rok zakończyć wyborem wykonawcy,
żeby on już rozpoczął pracę na części ulic Staszica, Mickiewicza i w okolicy Prusa. W tej chwili
mamy taką sytuację z uwagi na RODO odbywają się rozmowy przez nas i przez projektanta,
ale mamy takie sytuacje, że projektant zgodnie z przepisami prawa budowlanego wyrysował w
projekcie łuki na drogach. Te łuki zwłaszcza na skrzyżowaniach powodują, że w stosunku do
już uregulowanego stanu prawnego następuje ingerencja zapisanego projektu w niewielkiej
części posesji mieszkańców, a niekiedy nawet w wielkiej części, bo ostatnio prowadziłem
rozmowę z mieszkańcem, którego przekonywaliśmy do możliwości położenia na części jego
działki kanału tłocznego, bo on się nie będzie mieścił w drodze, bo jest i gaz, i kanalizacja
deszczowa, i kanalizacja ściekowa, i ten kanał tłoczny musimy posadowić gdzie indziej.
Natomiast bardzo dużo takiej drobnicy jest na skrzyżowaniach tych uliczek w dzielnicy Podlas.
Mamy takie różne postawy, ostatnio mieliśmy postawę, że mieszkaniec nie zgodził się na to,
żeby wyrazić zgodę na zajęcie 0,5m2. Kiedy powiedzieliśmy, że to będzie później geodezyjnie
wyznaczone, zapłacone i zniszczenia związane z ogrodzeniem zostaną naprawione na koszt
w ramach wykonywania inwestycji. Mamy tu bardzo różne postawy i te postawy powodują, że
na pewno nie zmieścimy się w terminie. Nie wiem, czy skończymy ten rok jak obiecywałem
wyborem wykonawcy i rozpoczęciem przez niego prac. Natomiast projektant jest na dobrym
etapie, w tej chwili natknęliśmy na naszych mieszkańców. Mało tego ten mieszkaniec od 0,5m2
podczas rozmowy do mojej pracownicy p. Katarzyny Chmieli sugerował, ze będzie rozmawiał
jeszcze z sąsiadem. My się zaniepokoiliśmy, że on chce namawiać sąsiada, żeby ten też się nie
zgodził. Prosiliśmy go, żeby nie ingerował w nasze rozmowy tylko zajął się swoją
nieruchomością, ale tu mamy bardzo różne postawy ludzkie. Tu informuję, mam nadzieję, że
to zagadnienie pokonamy, żałuję, że mamy teraz zaostrzone przepisy, bo normalnie według
starych czasów poprosiłbym p. Halinę, żeby uderzyła swoją konsekwencją i chęcią działania
do niektórych mieszkańców, żeby mnie wspomogła. Niestety z uwagi na RODO nie mogę tego
przekazać, więc tylko informuję.
Radna p. Halina Skorek – Kawka podziękowała p. Burmistrzowi za to, że ją tak podniósł na
duchu, że coś znaczy i coś działa i że ma jakiś wpływ na mieszkańców. Mam nadzieję, że Ci
mieszkańcy przyjdą po rozum do głowy i zgodzą się na ta propozycję z Urzędu Miasta tym
bardziej, że Pan proponuje, że będą mieli jakieś odszkodowania, oczywiście jak najbardziej.
Ale gdyby była potrzeba w porozumieniu między Urzędem, a mieszkańcem to służę swoją
osobą.
Burmistrz Miasta p. Włodzimierz Żak powiedział, że będzie w kontakcie, gdyby była potrzeba
będzie można w jakiś sposób połączyć siły nie łamiąc przepisów to dam znać.
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Przewodniczący komisji p. Dominik Lech powiedział, że wobec wyczerpania obrad zamyka
posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji
Dominik Lech

Przygotował(a): Magdalena Niewiadomska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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