PROTOKÓŁ Nr 6/14
z posiedzenia połączonych komisji Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 27 października 2014r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 20 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Iwona Franelak – Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa.
4. Pani Halina Skorek-Kawka – Przewodnicząca Rady Miasta.
5. Pani Teresa Bielak - Skarbnik Miasta Myszkowa.
6. Pan Ryszard Romański – Prezes MTBS.
7. Małgorzata Kitala - Miroszewska - Rzecznik prasowy Urzędu Miasta.
Porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji oraz z połączonego posiedzenia
komisji stałych.
3.Ocena letniego wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato w mieście”.
4.Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego i funkcjonowania Szkoły Muzycznej
w SP nr 7.
5.Informacja na temat ilości, stanu technicznego oraz przeprowadzonych remontów lokali
socjalnych oraz dalszych planów związanych z ich pozyskiwaniem.
6.Informacja na temat problemu narkotykowego na terenie gminy (informacja szkół).
7.Informacja na temat realizacji inwestycji i remontów w 2014r. oraz analiza poniesionych
kosztów.
8.Informacja o przygotowaniu do zimy i przetargu na prace związane z utrzymaniem dróg
w okresie zimy.
9.Informacja na temat wniosków złożonych przez radnych do projektu budżetu miasta na
2015r.
10.Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
11.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
12.Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta.
Powitała zebranych na posiedzeniu. Stwierdziła prawomocność obrad. Przedstawiła porządek
posiedzenia. Przewodnicząca komisji poprosiła o jego przegłosowanie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych. Przy 20 głosach za, porządek obrad został przyjęty - jednogłośnie.
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Do punktu 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji oraz z połączonego posiedzenia
komisji stałych.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 10 głosach za, protokół Komisji Finansów i Budżetu
został przyjęty – jednogłośnie. Przy 9 głosach za, protokół Komisji Rozwoju Miasta, Małych
i Średnich Przedsiębiorstw został przyjęty –jednogłośnie. Przy 7 głosach za, protokół Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście został przyjęty – jednogłośnie.
Przy 10 głosach za, Przy 10 głosach za, protokół Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Rekreacji został przyjęty – jednogłośnie. Przy 5 głosach za, protokół Komisji Zdrowia,
Rodziny i Polityki Socjalnej został przyjęty – jednogłośnie. Przy 9 głosach za, protokół
Komisji Rewizyjnej został przyjęty – jednogłośnie. Przy 20 głosach za, protokół połączonego
posiedzenia komisji stałych został przyjęty – jednogłośnie.
Do punktu 3.
Ocena letniego wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato w mieście”.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta powiedziała, że wszyscy radni otrzymali
informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Radna Elżbieta Kościow powiedziała, że ten temat był dokładnie omawiany na Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Radni byli zadowoleni z tego, że młodzież mogła
skorzystać z tego wszystkiego w MDK i MOSiR. Pochwaliła MOSiR za udostępnienie
pływania za 2 zł dla każdej osoby. Przyznała, że zawsze mogłoby być lepiej, ale jest to
związane z funduszami.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta powiedziała, że ocena przez komisję letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato w mieście” jest pozytywna.
Do punktu 4.
Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego i funkcjonowania Szkoły Muzycznej
w SP nr 7.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta powiedziała, że informacja jest opisana
wyczerpująco. Poprosiła o zadawanie pytań.
Radna Elżbieta Kościow powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
wizytowała SP nr 7 podczas przygotowań.
Radny Jacek Trynda dodał, że radni byli również na rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole
Muzycznej.
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Radna Elżbieta Kościow dodała, że następna Rada będzie oceniać przebieg pracy Szkoły
Muzycznej. Są osoby oczekujące i chętni z listy zapasowej. Oby w dalszym ciągu mogły być
szersze nabory. W tej chwili są na najlepszej drodze.
Do punktu 5.
Informacja na temat ilości, stanu technicznego oraz przeprowadzonych remontów lokali
socjalnych oraz dalszych planów związanych z ich pozyskiwaniem.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta powiedziała, że wszyscy radni otrzymali
informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Radny Andrzej Ciesielski powiedział, że zmieniają się prezesi, szablon tego sprawozdania nie
zmienił się od czterech lat, jest taki sam. Nie dziwi się, bo nie ma pieniędzy, ale nie widzi
w tym temacie żadnych pochwał. Są duże plany pozyskiwania nowych lokali socjalnych.
Zostały zakupione przez urząd gminy budynki na Będuszu, rokuje to, jest jakaś nadzieja na
chwilę obecną. Sprawozdanie jest według starego szablonu, który był przerabiany prze
radnych czterokrotnie. Zapytał, co ma oceniać? Dzieje się tyle, na ile pozwalają fundusze,
tych funduszy na ten cel nie jest za dużo.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta poprosiła radnych o zadawanie pytań.
Radny Sławomir Zalega zapytał ile osób na dzień dzisiejszy zamieszkuje lokale socjalne?
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS powiedział, że nie odpowie na to pytanie podając liczbę
mieszkańców, tylko ilość lokali. Generalnie gmina na dzień dzisiejszy posiada 79 lokali
socjalnych.
Radny Ryszard Zalega zapytał ponownie, czy mógłby dostać informację ile osób tam
zamieszkuje?
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS powiedział, że zakładając, że w każdym mieszkaniu
mieszka około trzech, czterech osób, to około 200 osób zamieszkuje w tych lokalach.
Radny Ryszard Zalega zapytał, czy nie ma dokładnej ewidencji?
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS odpowiedział, że jest ewidencja, ale nie przygotował
się na odpowiedź pod kątem liczby osób zamieszkałych.
Radny Ryszard Burski zapytał, ile wynoszą pozostałe zasoby mieszkaniowe gminy?
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS odpowiedział, że przygotował się na konkretne pytanie
pod kątem lokali socjalnych.
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Radny Ryszard Burski zapytał, czy mógłby uzyskać takie informacje po komisji na temat
ilości mieszkań, którymi teraz dysponuje gmina. Co jest przyczyną, że budynek 247 został
rozebrany?
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS odpowiedział, że tak.
Radny Ryszard Burski zapytał dlaczego ten budynek został rozebrany przy tak drastycznie
małym poziomie lokali socjalnych? Skonkludował, że brak możliwości pozyskania dalszych
lokali socjalnych, kwestia internatu to sprawa przyszłości. Przyznał, że zdaje sobie sprawę, że
zadziało się tak wskutek braku remontów, zaniedbania, czy z innych przyczyn. Tam było
chyba sześć lokali.
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS odpowiedział, że dokładnie to były trzy lokale socjalne,
to był bardzo mały budynek. Decyzja o rozbiórce tego lokalu nie była wydana przez niego,
tylko był on już w planie tegorocznym do rozbiórki. Decyzja była podejmowana mniej więcej
rok temu. Budynek miał bardzo zły stan techniczny. Kwestie nakładów finansowych
związanych z doprowadzeniem tego budynku do stanu używalności były bardzo wysokie
i bezzasadne. Inwestowanie w ten budynek o takim stanie technicznym, to była praktycznie
ruina, zaczęło się po prostu walić.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że otrzymała odpowiedź od pana Prezesa na zapytania
(interpelacje). Tutaj są wyliczenia, że w latach 2010-2012 spółka wpłaciła do BGK kwotę
o 68. 962, 64 zł większą niż to wynika z naliczeń od najemców. Z jakiego tytułu została
wpłacona ta nadwyżka?
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS powiedział, że przygotował się na temat lokali
socjalnych, a radna pyta na temat zupełnie nie związany z tym tematem.
Radna Mariola Tabaka skomentowała, że skoro Prezes podpisał pismo, to powinien mieć taką
wiedzę.
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS zwrócił się z pytaniem do pana Burmistrza, czy ma
odpowiadać na wszystkie pytania?
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta poprosiła o udzielenie odpowiedzi.
Radna Mariola Tabaka stwierdziła, że pan Prezes jest podpisany pod tym pismem.
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS powiedział, że chciałby przedstawić na razie tę
informację, którą przygotował, a później ewentualnie jeżeli jest taka potrzeba i jest zgoda
prowadzących, żeby odpowiadać na inne pytania, to będzie odpowiadał na inne pytania.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta zapytała, czy radną satysfakcjonowałaby
taka odpowiedź, bo będzie jeszcze sesja? Czy jeszcze na piśmie odpowiedzieć?
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Radna Mariola Tabaka podziękowała bardzo mówiąc, że to wszystko jest długo przeciągane,
braknie czasu. Przyznała, że ma pismo od pana Prezesa i wydaje się jej, że jeśli ktoś pismo
podpisuje, czyta go. Jest to zastanawiające z jakiego tytułu ta kwota została wpłacona?
Powinien Pan wiedzieć, skoro Pan w ten sposób odpowiedział.
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS powiedział, że udzieli informacji na temat pod który się
przygotował, później spróbuje odpowiedzieć pani radnej. Ogólna odpowiedź już była, bez
szczegółów ile osób, bo w tym pytaniu, które dostał nie było żadnej wzmianki o tym.
Zdaniem Prezesa szacunek 200-250 osób będzie prawidłowy. Zadeklarował, że sprawdzi jak
to teraz wygląda. W tym momencie gmina dysonuje 79 lokalami socjalnymi,
w szczególności: przy ul. Kościuszki – 16 lokali socjalnych, przy ul. Kościuszki 2a – 27
lokali socjalnych, przy ul. Kościuszki 4 – 9 lokali socjalnych, przy ul. Kościuszki 6- 4 lokale
socjalne, przy ul. Millenium 32a – 3 lokale socjalne i przy ul. Kopernika 80a – 20 lokali
socjalnych. Przyznał, że zadał sobie trud i zapoznał się z Wieloletnim Programem
Gospodarowania Zasobem Gminy na lata 2010 – 2014. Jeśli chodzi o realizację tego
Programu jako gmina jesteśmy bardzo blisko, bo na koniec 2014r. zaplanowano 86 lokali
socjalnych. Tutaj nie ma wielkiej różnicy między tym co gmina planowała, a tym co jest w tej
chwili rzeczywiście realizowane. Jeśli chodzi o budynek przy ul. Kościuszki 247,
inwestowanie w niego mijałoby się z celem, bardzo dużo nakładów i minimalny efekt jeśli
chodzi o ilość lokali mieszkalnych. Przyznał, że rozumie, że istota problemu to ilość lokali
socjalnych, którymi dysponuje gmina. Odniósł się do drugiej części pytania odnośnie
remontów. Przez 9 miesięcy tego roku przeprowadzono remonty w lokalach przy
ul. Kościuszki 2,2a,4,6, Kopernika 80a, Millenium 32. Wielkość nakładów remontowych
zaplanowanych na ten rok to jest 91.500 zł, w tym momencie jesteśmy na poziomie realizacji
69.500zł. Nie ma żadnego zagrożenia odnośnie realizacji zadań planowych, MTBS jest cały
czas w realizacji tych zadań, które są zaplanowane. Zaplanowano wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej, do dzisiaj dokonano wymiany 9 okien, 6 drzwi na kwotę 17.550 zł, dokonano
wymiany pieców grzewczych, 6 sztuk wymieniono na kwotę 6.600 zł. Dokonano remontów
przewodów kominowych na kwotę 2.800 zł, wykonano remont instalacji elektrycznej na
kwotę 2 tys. zł. Są to zadania, gdzie MTBS jest w trakcie realizacji i na pewno do końca roku
wykonam to co jest zaplanowane. Jeśli chodzi o remont wentylacji w lokalach mieszkalnych
na podstawie decyzji Nadzoru Budowlanego, realizując tą decyzję wykonano ten remont za
kwotę 6.680 zł zgodnie z planem, wykonano remont głowic kominów oraz drobnej
powierzchni dachu na kwotę 3.900 zł, zgodnie z planem było to Millenium 32, wcześniej było
Kościuszki 6 wymieniono daszki nad wejściami do budynków, drobne naprawy powierzchni
dachu itd., obróbki blacharskie na kwotę 8.000 zł. Zgodnie z planem wykonano rozbiórkę
budynku przy ul. Kościuszki 247. Odniósł się do dalszej części pytania odnośnie dalszych
planów związanych z pozyskiwaniem lokali socjalnych, w związku z podjętą decyzją 18
czerwca MTBS przestanie być takim narzędziem w rękach gminy jeśli chodzi o realizację tej
części polityki miasta. Przyznał, że nie będzie się już wypowiadał na temat planów
związanych z tą sprawą. W związku z pytaniem radnej Tabaki sytuacja wygląda w ten
sposób, że aktualne raty, które wynikają z tego, co dostajemy w postaci informacji kwartalnej
od BGK są w tej chwili wyższe niż to co mieszkańcy płacą w tej części składki czynszowej
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związanej z kredytem np. przy ul. Wolności 20 w tej chwili część związana z kredytem
wynosi 5 zł, natomiast to co wynika z informacji kwartalnej BGK tj. 5.30 zł. MTBS płaci to
co wynika z obciążenia bankowego. W związku z tym po stronie spółki jest większa kwota
zapłacona niż ta, która by wynikała z naliczonych rat od najemców MTBS.
Radna Mariola Tabaka zapytał skąd MTBS miał taką kwotę?
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS powiedział, że to jest informacja kwartalna. Dane
w piśmie, są ściśle wyciągnięte z księgowości, to co fizycznie zostało zapłacone i to co
wynika z naliczenia od mieszkańców.
Radny Andrzej Ciesielski powiedział, że pan Romański jest kolejnym prezesem i zadał
pytanie, które poprzednie trzy lata zadawał odnośnie kwot wydanych na remonty 91.500 zł.
W poprzednich latach informowano, że te remonty wykonywała ekipa remontowała. Czy to
jest nadal ekipa remontowa, która stanowi załogę MTBS? Ile osób w tej ekipie remontowej
jest zatrudnionych na pełnym etacie?
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS odpowiedział, że w tej chwili jest zatrudnionych
13 osób. Jest taka polityka, że wszystko co jest możliwe ekipa robi własnymi siłami.
Radny Andrzej Ciesielski powiedział, że 91.500 zł, czternaście osób to trochę małe koszty
uzyskania przychodu.
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS odpowiedział, że to nie jest to wszystko co robi ekipa
remontowa. Spółka jeszcze w swoich zasobach ma zarządzanie wspólnotami
mieszkaniowymi i tam też ta ekipa konserwatorsko-remontowa pracuje, również ma swoje
osiem budynków i tam też pracują Ci ludzie. W tej chwili jest wykonywane malowanie klatek
przy ul. Leśnej 5 i 5a i wykonują go pracownicy MTBS.
Radny Andrzej Ciesielski zapytał ile wynosi wartość wykonanych robót przez
czternastoosobową ekipę?
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS powiedział, że w tym momencie nie odpowie.
Radny Adam Zaczkowski zwrócił uwagę, że prezes w swojej wypowiedzi powołał się na
Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Gminy, z którego wynika, że 86 lokali
powinno być na koniec 2014r., a jaka była wartość bazowa w 2010r. kiedy program
startował? Poprawił, że chodzi mu informację, jaką ilością spółka zarządzała w tym okresie.
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS odpowiedział, że w 2010r. na start było 67 lokali.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta stwierdziła, że w tej chwili jest tendencja
wzrostowa.
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Radny Ryszard Burski poruszył temat, który był poruszany na początku kadencji Burmistrza,
czyli koncepcji sprzedaży mieszkań przy Kościuszki 2, 2a. To był ciekawy pomysł, czy ta
sprawa upadła, czy przesunięto w czasie?
Pan Burmistrz odpowiedział, że przesunięto w czasie.
Radny Ryszard Burski zapytał jakie jest koszt utrzymania internatu? MTBS zarządza w tej
chwili internatem.
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS przyznał, że nie odpowie w tym momencie.
Radny Ryszard Burski powiedział, że radni chcieliby skorzystać z obecności pana Prezesa
i pytać w zakresie tematów nie związanych z lokalami socjalnymi. Pan Prezes był
skonsternowany. Taka jest zasada i praktyka, że w sprawach różnych zapraszany gość też
może odpowiadać, nie musi Pan czekać na decyzję pana Burmistrza.
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS wyjaśnił, że dostał zaproszenie z określoną tematyką.
Radny Ryszard Burski podkreślił, że radni nie proszą prezesa co komisję, bardzo rzadko, a
poprzedniego prezesa radni w ogóle nie widzieli.
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS powiedział, że przychodzi na każde zaproszenie.
Radny Ryszard Burski dodał, że to jest rzecz normalna, natomiast parę miesięcy temu nie
było to normalne.
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS wyjaśnił radnemu, że jeżeli będzie mógł udzielić
odpowiedzi to odpowie.
Radny Ryszard Burski powiedział, że zgłosili się do niego przedsiębiorcy, którzy prowadzą
usługi asenizacyjne mocno zaniepokojeni konkurencją, którą robi teraz MTBS. Jaka jest cena
za usługi asenizacyjne? Jaką płacicie ratę leasingową za ten samochód? Jak odnajdujecie się
na trudnym rynku, gdzie Saniko od lat monopolista na usługi asenizacyjne zrezygnowało, bo
nie mogło uzyskać rentowności? Tu nie ma co ukrywa, dodał, że nie ma z jego strony
jakiejkolwiek złośliwości. Konkurencja na rynku usług asenizacyjnych firmy tj. spółka MTBS
jest naprawdę trudna, prywatny ma inne możliwości. Jak sobie Państwo chcecie z tym
poradzić, dodatkowo obciążeni balastem raty leasingowej?
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS powiedział, że jest to szczegółowe pytanie. Gdyby miał
radnemu udzielić informacje, odkryłby całkowicie pewne rzeczy, które są związane
z działalnością handlową w tym zakresie. Na rynku według informacji miasta jest
20 podmiotów uprawnionych do tych usług. Przyznał, że boi się tej konkurencji i nie chce
odkrywać wszystkich kart.

7

Radny Ryszard Burski wtrącił, że cena jest oficjalna.
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS powiedział, że spółka dysponuje nowoczesnym
samochodem asenizacyjnym, być może najnowocześniejsze w kraju. Jest to samochód
wielofunkcyjny. Oprócz usługi asenizacyjnej posiada funkcję udrażniania kanalizacji,
możemy wykonywać usługi i wykonywaliśmy tego typu usługi jak przepchanie rur, funkcje
myjki ciśnieniowej (mycie elewacji, przystanków, pomników). Jeśli chodzi o ceny nie jest to
żadna tajemnica, ponieważ każdy może zadzwonić do spółki i dowiedzieć się jakie są ceny.
MTBS próbuje się rozreklamować na terenie gminy Myszków i nie tylko. MTBS posiada już
pozwolenie na wykonywanie usług na terenie gminy Niegowa, gminy Koziegłowy, gminy
Żarki, czekamy na pozwolenie z gminy Poraj. Próbujemy maksymalnie rozszerzyć rynek
potencjalnych klientów. Cennik jest skonstruowany tak, że minimalna ilość, którą MTBS
chce odbierać przy pomocy tego samochodu tj. 3 m3 ścieków i wystartowaliśmy od ceny 90 zł
za taki poziom odbioru ścieków.
Radny Ryszard Burski zapytał, czy w związku z tym 30zł za 1 m3?
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS odpowiedział, że tak. Maksymalna cena jest 150 zł
i wtedy to jest pełna beczka 7,5 m3.
Radny Ryszard Burski zapytał, czy ta cena jest zupełnie rentowna?
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS odpowiedział, że na tym poziomie to jest cena
rynkowa, jest ceną rentowną. MTBS ma taką przewagę konkurencyjną na rynku, że ma
w dużej części własne zasoby, którymi musi wykonywać tą usługę. Do tej pory spółka
musiała płacić za usługę, teraz wykonuje to własnym samochodem.
Radny Ryszard Burski powiedział, że tego właśnie obawiają się lokatorzy, ponieważ prezes
stosuje cennik wobec klienta, która jest prawdopodobnie ceną zbliżoną do rentowności, o ile
w ogóle. Z naszych wcześniejszych doświadczeń opartych na informacji, którą dysponują
radni, przekazywaną od prezesa Mileja w 2012r. Na działalnościach planowo rentowych,
w tym były wtedy usługi sprzętowe, usługi lokatorskie itd. MTBS notowało wszędzie straty,
zarabialiście tylko na czynszach MTBS. Lokatorzy się boją, że tutaj się może taka sytuacja
powtórzyć, bo cena jest 90 zł, a przy realizacji usług na cele własne realizuje się faktury
według tzw. kosztu wytworzenia. Boją się, że ta beczka będzie kosztować na rynku 90 zł, a
dla mieszkańców 400 lub 500 zł.
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS odpowiedział, że nie ma takiej możliwości.
Radny Ryszard Burski zapytał, czy będą ceny cennikowe, czy koszt wytworzenia?
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS odpowiedział, że ceny cennikowe.
Radny Ryszard Burski powiedział, że chciałby jasną deklarację, bo tego się obawiał.
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Pan Ryszard Romański Prezes MTBS zapewniał, że nie będzie czegoś takiego, że MTBS
będzie zrzucał koszty na mieszkańców.
Radny Ryszard Burski zapytał, czy tak jak płaci Kowalski na rynku tak będą płacić np. na
Pogodnej? Wspomniał również o zbiorniku bezodpływowym.
Radny Andrzej Ciesielski pochwalił działalność MTBS. Przyznał, że jako obywatel tego
miasta korzysta z tych usług, cena rynkowa wynosi rzeczywiście 150 zł. Dodał, że będzie
zadowolony, jeżeli przyjedzie nowy sprzęt, ludzie wykwalifikowani do tego, zależy mu aby
usługa została zrobiona profesjonalnie i za pieniądze, które wyznacza rynek. Jeżeli będzie to
o klasę wyżej niż dotychczasowe usługi na pewno skorzysta z tych usług.
Pan Burmistrz poprosił, aby radni przekazywali informacje mieszkańcom, że ekologia jest
bardzo ważna. Musimy dbać o własne zdrowie i uszczelnić system zbiorników
bezodpływowych. Według wyliczeń pana Woszczyka przedstawianych w ubiegłym roku
brakuje 200 tys. m3 ścieków. Z tego powodu miasto podejmie starania, żeby ten system
uszczelnić. Najprostszą metodą uszczelnienia tego systemu jest to, żeby mieszkańców
przekonywać do tego, żeby nie przyjmowali rachunku na którym nie jest wpisana ilość
metrów wywiezionych. Wtedy są to pokłady szarej strefy, bo ktoś wywozi i pisze wywóz
beczką, jest to powszechnie stosowany rachunek. Jeżeli mieszkaniec nie przyjmie rachunku
i zażąda, żeby była wskazana ilość ścieków wywiezionych, wówczas gmina ma absolutną
pewność, bo w dokumentach księgowych widać ile metrów sześciennych jest wywiezione.
Zaznaczył, że Wydział Ochrony Środowiska ma prawo kontrolować podmioty prowadzące
tego typu usługi. W ten sposób gmina widzi na wykazie ile jest ścieków wywiezionych, kiedy
jest beczka pozostawiamy dowolność wykonawcy. Zwrócił się do radnych z prośbą, że gdy
zwrócą się do nich mieszkańcy lub podmioty prowadzące tego typu działalność
konkurencyjną dla spółki MTBS, poprosił o uszanowanie konkurencji w obie strony i w nią
nie wchodzić. Pewne obowiązki w tej chwili narzucone na pozostałe podmioty, daliśmy im
rok czasu powodują, że niektórzy z wykonawców być może będą chcieli używać radnych do
tego, żeby tych warunków nie wypełnić. Te warunki należy wypełnić, nie pozwolimy na to,
żeby ktoś spuszczał ścieki do lasu. Jeśli każdy radny będzie takie treści przekazywał
przyspieszymy proces uszczelniania tego systemu.
Radny Dariusz Muszczak poruszył temat pustostanów za budynkiem przy ul. Kopernika 80a.
Coś się tam zadziało, teren został uprzątnięty, wieża ciśnień została zamknięta na kłódkę. Czy
ten teren został komuś oddany w dzierżawę, czy miasto tam prowadzi działalność?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że teren jest aportem przekazany spółce. Spółka z kimś rozmawiała
w zakresie wynajmu samej wieży ciśnień.
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS powiedział, że znalazła się grupa ludzi, która chce ten
spichlerz, czy wieżę ciśnień wykorzystać do celów wspinaczkowych, treningowych itd. Oni
uporządkowali teren wokół wieży ciśnień. Płacą symboliczną kwotę za korzystanie z tego
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obiektu. Starają się o pokaźne dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jeżeli im się uda to coś się
tam będzie działo.
Radny Dariusz Muszczak zapytał o przyszłość hal, czy są do rozbiórki?
Pan Ryszard Romański Prezes MTBS powiedział, że są do rozbiórki.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta podziękowała panu Prezesowi za przybycie
i omówienie informacji.
Do punktu 6.
Informacja na temat problemu narkotykowego na terenie gminy (informacja szkół).
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta powiedziała, że informacja jest dosyć
obszerna. Po zapoznaniu się z informacją stwierdziła, że nie ma problemu narkotykowego
w szkołach.
Radny Andrzej Ciesielski polemizował, że problemu narkotykowego nie ma na papierze, a
czy jest w rzeczywistości? Jest to według schematu, który go oburza i obraża, bo to jakby
piratów samochodów kształcić filmem Pan samochodzik, tutaj chcą dzieci uczyć filmem
Pinokio. Jest to śmieszne, to nie te czasy. Dzieci są praktycznie nieskażoną częścią naszego
społeczeństwa. Doradził, aby skupić się na wyłapywaniu dilerów, na to poświęcać środki.
Zamiast tych roboczogodzin poświęconych na przygotowanie szablonu można kupić jedno
urządzenie do monitorowania jednej szkoły, co może zaskutkowałoby wyłapaniem jednego
dilera. Dodał, że nie ma monopolu na prawdę, ale zaskakuje go powtarzalność schematu.
Szkół podstawowych i gimnazjów jest dosyć sporo w Myszkowie, wszystko odbyło się
według jednego schematu. Dodał, że dla niego jest to późny Gierek.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta przyznała, że odniosła się do informacji,
którą radni otrzymali ze szkół. Zapytała, czy są jakieś uwagi?
Radny Eugeniusz Bugaj odniósł się do wypowiedzi radnego Ciesielskiego, że o ile pamięta
jego dzieci nie kończyły szkoły za Gierka, tylko w późniejszym okresie.
Radny Andrzej Ciesielski powiedział, że nie jest historykiem, tylko lekarzem medycyny,
ocenia rzeczywistość 27 października 2014r. Taka jest jego rola, żeby ocenić rok szkolny
2013/2014. Dodał, że woli zajmować się opisywaniem rzeczywistości.
Radny Eugeniusz Bugaj przypomniał radnemu Ciesielskiemu, że już była dwukrotnie
reformowana oświata i nie dziwi się, że radny nie zajmuje się tym.
Radny Andrzej Ciesielski wyjaśnił, że nie chodzi mu o kość niezgody. Radni mają się
wspólnie zastanowić, czy odpowiada taka działalność, czy nie? Nie do końca. Przeczytał w
sprawozdaniu, że jedną z form edukacji tej młodzieży jest oglądanie filmu Pinokio, jego to
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nie przekonuje. Przyznał, że to jest jego zdanie i poprosił o polemikę. Podziękował radnemu
Bugajowi, że jest na tyle odważny i poddał krytyce jego osobę. Zgodził się z nią. Radnym
przychodzi oceniać rok szkolny 2013/2014. W tym temacie widzi zmiany poglądów, zmiany
działania, ale żeby to wszystko się nie działo szablonowo, bo wyniki są takie jakie są.
Problem narkotykowy istnieje. Niedawno w Gdańsku trzech młodych ludzi robiło imprezę
z niewiadomo jakiego pochodzenia narkotykami, czy substancjami bioaktywnymi i skończyło
się tragicznie. Jego pogląd na tą sprawę jest taki, że te tematy się dzieją, ale nie wie czy są
zauważalne. Czy takim sprawozdaniem coś zrobimy, pokazaniem ile te dzieci obejrzało
filmów, według niego nie. Chciałby polemiki w tym temacie. Czy dalej mamy opisywać tę
rzeczywistość w taki sposób przez różowe okulary czy tupnąć nogą i powiedzieć dosyć
szablonów, zabierzmy się do konkretnej pracy. Podobała mu się na ostatniej komisji ocena
działalności Policji w tym zakresie. Tam są wyniki wymierne, konkretne, przedstawienie tego
sprawozdania nie było według szablonu, było twórcze, mające perspektywę niedalekiej
przyszłości, coś nowego, jakiś mechanizm wymyślono. Przyznał, że jest daleki od
krytykowania nauczycieli, chyli czoła wobec ich ciężkiej pracy, widać jej efekty. Zebraliśmy
się tu po to, żeby dyskutować.
Radny Jacek Trynda zwrócił uwagę, że ten dokument, który radni otrzymali są to metody
profilaktyki. Wszyscy wiedzą, że działalność związana z narkotykami jest przestępstwem,
przestępczością powinna zajmować się Policja. W szkołach problem musi być zauważalny
jeśli jest. Szkoła przede wszystkim zajmuje się profilaktyką.
Radny Andrzej Ciesielski polemizował, że dokument zaczyna się zdaniem, czy w danej
szkole X i Y jest problem narkotykowy, czy go nie ma. W 99% autorzy tego dokumentu
podkreślili, że problemu nie ma.
Do punktu 7.
Informacja na temat realizacji inwestycji i remontów w 2014r. oraz analiza
poniesionych kosztów.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta powiedziała, że radni otrzymali informację.
Materiał stanowi załącznik do protokołu. Poprosił o zadawanie pytań.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że gmina ma podpisaną umowę na realizację remontów
cząstkowych do 2 grudnia 2014r. Z tej informacji wynika, że jeszcze trochę środków zostało.
Siłą rzeczy nasuwa się pytanie, dlaczego na niektórych odcinkach dróg miejskich dziury od
początku nie zostały załatane? Mówił o ul. Pięknej, częściowo ul. Waryńskiego, tam
naprawdę od wiosny nic się nie zadziało.
Pan Burmistrz absolutnie się z tym nie zgodził, ul. Piękna była łatana w przeciągu całego
roku, drugi odcinek został zrobiony w całości nakładką. Dzisiaj będziemy się spierać o dany
odcinek ulicy, gdzie dziury nie ma, a za trzy dni będzie. Gdzieś gdzie asfalt jest spękany,
wejdzie woda, lekki przymrozek, teraz dziur zacznie przebywać. Nie zgodził się ze zdaniem
radnego Zalegi, że cały rok na ul. Waryńskiego i Pięknej nic się nie stało.
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Radny Sławomir Zalega zwrócił uwagę, że na odcinku od skrzyżowania na ul. Krasickiego są
potężne wyrwy, nie stało się to w ciągu tygodnia, czy dwóch, czy miesiąca. Poprosił, aby
jeszcze przed wyborami te koszmarne dziury poprawić.
Do punktu 8.
Informacja o przygotowaniu do zimy i przetargu na prace związane z utrzymaniem
dróg w okresie zimy.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta powiedziała, że wszyscy radni otrzymali
informacje na piśmie. Materiał stanowi załącznik do protokołu. Radni nie zadawali pytań.
Do punktu 9.
Informacja na temat wniosków złożonych przez radnych do projektu budżetu miasta na
2015r.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że każdy z radnych złożył wniosek. Jakie szanse
realizacji mają te wnioski w następnych latach?
Radny Andrzej Ciesielski podziękował pozostałym radnym, którzy nie złożyli wniosków, bo
Ci co zgłosili działają w swoich okręgach wyborczych mają zamiar startować w kolejnych
wyborach. Jest to takie pobożne życzenie, gdzie byli cztery lata? Była możliwość składania
interpelacji, zapytań, próśb, gróźb. Nagle przed wyborami jest koncert życzeń.
Radna Elżbieta Kościow sprzeciwiła się temu.
Radna Iwona Skotniczna zwróciła się do radnego Ciesielskiego, który zarzuca jej, że składa
wnioski przed wyborami, że przez cztery lata mówi o ul. Topolowej, Klonowej i Sadowej.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta dopowiedziała, że radni składają rokrocznie
wnioski do budżetu zawsze na koniec września. Kto miał życzenie uczynił to również w tym
roku. Zaprzeczyła, że to jest przed wyborami, tylko rokrocznie.
Radna Elżbieta Kościow dodała, że radni w osiedlach, blokach też mają problemy, przez
cztery lata one się przewijają, ale radni dzielnic mają tych problemów dużo i one są
zgłaszane. Zgodziła się z przewodniczącą komisji, że co rok składamy wnioski i to nie jest
kampania przedwyborcza.
Pan Burmistrz powiedział, że przyjrzał się wnioskom radnych. Podziękował radnym,
ponieważ na przestrzeni czterech lat zaczęli zmierzać w kierunku realizmu gospodarczego.
Szereg wniosków jest nieodzownych i bez względu na to, że wybory zdecydują, że ktoś nie z
siedzących na sali nie będzie zasiadał w Radzie, to wszyscy wiemy o tym, że pewne zadania
miasta nakreślone teraz, nie będzie wyjścia, będzie to nieodzowność, konieczność, będą
realizowane. Niektóre z wniosków radnych bezapelacyjnie w budżecie się znajdą. Składając
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propozycję postępujemy tak jak się postępuje w budżecie. Prosimy o więcej licząc, że jeśli nie
100% to mniej będzie zrealizowane, to zawsze coś. Gdybyśmy przekroczyli te propozycje,
one przekraczają możliwości finansowe miasta. To jest za wczesny etap, żeby powiedzieć,
które z zadań w budżecie będą. Pani Skarbnik prowadzi prace nad budżetem, może
odpowiedzieć na pytania radnych. Generalnie nie wskazując zadań, nie wszystkie znajdą się
w budżecie. Trzecia myśl jest taka, że miasto nie może się zatrzymać spowodowane
wyborami, tylko wszyscy pracują każdego dnia. Kadencja kończy się dwudziestego któregoś
listopada, do tego dnia wszyscy będą intensywnie pracować.
Radny Adam Zaczkowski odniósł się do słów radnego Ciesielskiego, bo część radnych była
oburzona, dziękując mu za to, że pierwszy raz powiedział otwarcie jak traktowane są
traktowane wnioski radnych przez koalicję rządzącą.
Radna Iwona Skotniczna zwróciła swoją wypowiedź do radnego Ciesielskiego oraz pana
Burmistrza podkreślając, że na pewno nie chciałaby składać przez cztery lata wniosku,
ponieważ wniosek dotyczący budowy drogi Klonowa, Sadowa był w poprzedniej kadencji.
Przyznała, że wolałaby składać inny wniosek jak ten, niestety jest to dowód na to, że nie
zostały potraktowane poważnie.
Radny Artur Wrona zapytał, czy w jakiś sposób są brane pod uwagę wnioski, które były już
wcześniej odłożone? Ktoś złożył wniosek cztery lata temu, opisał tak naprawdę co chce
zrobić i go powiela co rok, czy to ma jakąś ścieżkę, czy to jest rok rozpatrywane i brane są
kolejne wnioski, które są w danym roku złożone?
Pan Burmistrz odpowiedział na wystąpienie pani Skotnicznej, że nie zgadza się z tym, że nic
nie zostało zrobione w sprawie Klonowej, Sadowej. Klonowa i Sadowa jest przykładem
i w tym budżecie Państwo sami o tym wiecie, że są tam takie zadania dyżurne, które
wpisaliśmy bez odpowiedniego przygotowania inwestycji. Poprosił, żeby radna nie zrzucała
winy, że przez cztery lata nic się nie stało, bo jeżeli wprowadzamy jako inwestycję do
budżetu zadanie, które przez długie lata ma nieuregulowany stan prawny, później ten stan
prawny jest uregulowany, nie mówił tu o lapsusie typu szerokości drogi, który pokazuje, że
możemy regulować drogę, ale niedokładnie według oczekiwań mieszkańców, bo na pewnym
etapie moglibyśmy ją zrobić jednokierunkową. Takich zadań jak Klonowa, Sadowa mamy co
najmniej trzy czy cztery, większość z nich na styku z ZDW, które uzależnione są od zgody
organów z zewnątrz, którego budżet nie jest uzgadniany, nawet jeśli piszemy wnioski na
etapie tworzenia. Zarząd Dróg Wojewódzkich osobno traktuje drogi wojewódzkie i to, czy
któreś z zadań dotykających dróg wojewódzkich w budżecie zostanie zrobione czy nie.
Przyznał, że obawia się, że te trzy, cztery zadania będą w jakiś sposób długo w budżecie. Jeśli
chodzi o Klonową i Sadową poprosiliśmy o koncepcję po to, żeby wreszcie wyjść z impasu,
podejść do każdej posesji, pokazać jaka jest możliwość prowadzenia tej drogi, na jakich
zasadach dokładnie ile to będzie kosztować. Kilka zadań było takich, ze wprowadzono je po
to, żeby uspokoić mieszkańców, że jest prowadzone zadanie tzn. że będzie robione, po czym,
ono wisiało w budżecie i nie było realizowane. Patrzymy na realizm realizacji zgłaszanych
inwestycji, to również mieszkańcy uczą lub też wymagają często tak, że starają się też robić
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inwestycje w różnych częściach miasta. Natomiast tam gdzie jest uregulowany stan prawny,
takie propozycje są wyciągane na plan pierwszy i są realizowane. Zdarza się tak i będzie się
zdarzało dopóki będą możliwości uzyskania dofinansowań zewnętrznych, że dzisiaj
zaplanujemy budżet z określonymi zadaniami, zaraz pojawi się przesłanka, żeby któreś
z Państwa propozycji, która dzisiaj nie zostanie ujęta w budżecie, wstawić ją do budżetu, a
usunąć inną po to tylko, że zrobimy to nie ze swoich pieniędzy, tylko z dofinansowania. Te
elementy powodują o pewnej rotacyjności i czasami zmiany zapisów w budżecie już
podjętych zgłaszanych w trakcie propozycji, w trakcie poszczególnych sesji.
Do punktu 10.
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
Wszyscy radni otrzymali sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej, materiał stanowi
załącznik do protokołu. Komisja nie zadawała pytań, nie dyskutowała na ten temat,
zaakceptowała sprawozdanie w przedstawionej formie.
Do punktu 11.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014r.
Pani Skarbnik powiedziała, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Zmiany w budżecie
polegają na zmniejszeniu przychodów, kredytów i pożyczek. W związku z tym, że
zmniejszają się przychody, jak również wydatki. Większość zadań inwestycyjnych zostanie
przesunięta do realizacji na rok 2015, w związku z tym, żeby zadania zostały rozpoczęte. Są
tylko małe zwiększenia, bo na zadaniu inwestycyjnym Uzbrojenie terenu zlokalizowanego
przy ulicy Gruchla tylko zwiększenie jest o 3 tys. zł i na zadaniu Przebudowa skweru przy ul.
Kwiatkowskiego o 1 tys. zł. W zadaniu inwestycyjnym realizowanym w urzędzie Przebudowa
wewnętrznych linii zasilających wraz z tablicami rozdzielczymi. Braknie środków na
wykonanie prac dodatkowych. W związku z tym zadanie Budowa infrastruktury
informatycznej dla Subregionu Północnego Region Częstochowski, które praktycznie
realizowane jest przez Prezydenta Miasta Częstochowy od kilku lat jest w budżecie, ze
względu na brak dofinansowania przesuwamy je z roku na rok. W październiku br.
otrzymaliśmy pismo od Prezydenta Miasta Częstochowy, aby ująć to zadanie w 2015r.
Z uwagi na to, że środki nie zostały wykorzystane w tym roku są dzisiaj przekazane na
wykonanie prac dodatkowych w urzędzie. Jeżeli chodzi o przesunięcia w ramach wydatków
bieżących na poprzedniej sesji OSP Nowa Wieś otrzymało dotację celową w wysokości 54
tys. zł. Okazuje się, że część środków, materiałów będzie wydatkami majątkowymi,
podkreśliła, że chodzi o przesunięcie z wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 17.800
zł. 14.708 zł to niewydatkowane środki w ramach Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
realizowanych przez Urząd Miasta przeznaczamy na promocję miasta. Jeszcze jest
dofinansowanie na bieżącą działalność MDK w wysokości 20 tys. zł. W poprzednich
uchwałach Rady Miasta była kwota ujęta na dofinansowanie zakupu projektora. Do końca
października MDK uzyska zwrot podatku VAT, takie były wcześniejsze ustalenia. Jeżeli
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VAT będzie zwrócony kwota zostanie przekazana na bieżącą działalność, czyli głównie na
zapłatę za ciepło w MDK oraz na wewnętrzne remonty.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych. Przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym się, projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2014-2030.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych. Przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym się, projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami
pozarządowymi na 2015r.
Pan Zenon Adam Kudryś mieszkaniec miasta Myszkowa poruszył temat formy projektu
uchwały.
Małgorzata Kitala - Miroszewska Rzecznik prasowy Urzędu Miasta powiedziała, że
każdorazowo Program odnośnie stowarzyszeń jest umieszczany na naszej stronie internetowej
w zakładce Konsultacje. Program zawiśnie na naszej stronie gdy zostanie uchwalony przez
Radę Miasta.
Pan Burmistrz dodał, że dwa razy w roku gdy są konsultacje, robione jest spotkanie na sali
sesyjnej. Zapraszani są wszyscy ze stowarzyszeń oprócz takiego zaproszenia ogólnego na
stronie. Raz jest to robione w formie informacji co trzeba robić, taki rodzaj szkolenia jak
wypełniać te wnioski i drugie spotkanie jest w trakcie roku kiedy rozmawiamy i wsłuchujemy
się w pomysły i uwagi przy planowaniu na rok następny.
Małgorzata Kitala - Miroszewska Rzecznik prasowy Urzędu Miasta wspomniała, że w tym
roku będzie zmiana jeśli chodzi o ustawę o stowarzyszeniach, dlatego też gmina
wyasygnowała pieniądze na szkolenie dla przedstawicieli stowarzyszeń. Szkolenie odbędzie
się jeszcze w tym roku.
Pan Zenon Adam Kudryś mieszkaniec Myszkowa powiedział, że spodziewa się, że Pani
rzecznik dla tej informacji ma wykaz potencjalnych organizacji.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych. Przy 20 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie
jednogłośnie.
4/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
z dotychczasowymi dzierżawcami.
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Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych. Przy 20 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
5/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/397/14 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych. Przy 20 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie
jednogłośnie.
6/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb Myszków).
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych. Przy 20 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie
jednogłośnie.
Do punktu 12.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta odczytała pismo zbulwersowanych
mieszkańców ul. Żurawiej odnośnie wykonania nawierzchni tej niewielkiej ulicy. Materiał
stanowi załącznik do protokołu. Mieszkańcy informują, że chcą wystąpić z wnioskiem
o odłączenie dzielnicy Nowa Wieś do sąsiednich gmin Koziegłów, Poraja lub Żarek. Zdaniem
mieszkańców dzielnica Nowa Wieś leży na styku tych gmin, tam mieszkańcy mają drogi, gaz
itp. Przewodnicząca komisji zaproponowała dyskusję.
Radny Wacław Gabryś skomentował, że jest to krótka ulica gruntowa. Mieszkańcy chcą
oddzielić się od Myszkowa licząc, że ich droga zostanie szybciej wykonana. Nowa Wieś leży
w granicach miasta od 1974r. Największym mankamentem jest to, że Ci mieszkańcy nie mają
wody. Jego zdaniem w następnej kadencji Rady Miasta trzeba coś z tym tematem zrobić, bo
jest to temat bulwersujący. Dodatkowo wody gruntowe obniżają się i studnie są suche.
Radny Andrzej Ciesielski powiedział, że nie jest mieszkańcem ul. Żurawiej, jest
mieszkańcem ulicy bocznej od ul. Kościuszki i też mógłby użyć słów błoto, bagno. Nie
dotyczy to tylko Żurawiej, to jest problem Myszkowa. Jego zdaniem główny problem to
kwestia własności dróg gruntowych. W podobnej sytuacji są setki mieszkańców miasta
Myszkowa, gdzie sytuacja prawna dróg gruntowych jest nieuregulowana. Na pewno nie
zrobimy nic bez regulacji prawnej. W tym kraju trzeba rozwiązać kwestię własności dróg
gruntowych. Jak tego się nie zrobi, projekty będą w takim kształcie jakim są. Może trzeba
jakąś komisje poświęcić, żeby obrać jakąś strategię, która będzie zgodna ze strategią
rządzących, żeby pomóc tym mieszkańców w uregulowaniu sytuacji prawnych.
Radna Edyta Karoń dodała, że ten problem dotyczy również ulicy Warta.
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Radna Elżbieta Kościow poruszyła temat ulicy bocznej od Krasickiego Ustronie, to jest z tych
drogi wojewódzkiej z tą boczną naszą. Dwa lata temu była tam na wizji lokalnej
z p. Orzechowską, było stwierdzone, że przepływ jest, niczemu nie zagraża, ale jest mocne
obniżenie i mieszkańcy z własnej inicjatywy po tym co p. Orzechowska orzekła, że nie
potrzeba nic więc mieszkańcy wzięli to w swoje ręce, piszą do Wojewody. Jak to jest, czy to
jest prawny obowiązek miasta przepływ oraz dostęp do drogi gminnej?
Pan Burmistrz odpowiedział, że przyjęta jest taka zasada, że przy skrzyżowaniach obowiązek
jest tego, który ma drogę wyższej kategorii. Przy ul. Ustronie poprzez zagłębienie tam się
zbiera woda, mieszkańcy faktycznie narzekają na stan przepustu. Generalnie dotyczy to też
ruchu na drodze wojewódzkiej, bo ludzie zjeżdżają, muszą spowalniać, a inni jadą bardzo
szybko. Pisaliśmy, interweniowaliśmy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, żeby zajęli się tym
problemem ze swojej strony.
Radna Elżbieta Kościow powiedziała, że korespondencja trwa już ponad rok czasu.
Pan Burmistrz powiedział, że z ZDW koresponduje się dłużej niż rok. Poprosił aby go nie
winić, że ktoś w Katowicach nie podjął decyzji.
Radny Andrzej Ciesielski powiedział, że jest przewodniczącym Komisji Zdrowia, Rodziny
i Polityki Socjalnej i przeraża go to co ostatnio dzieje się w Myszkowie a propos zdrowia.
Chodzi o Szpital Powiatowy w Myszkowie. Jest członkiem Rady Społecznej SPZOZ
Myszków. Ostatnio miał zaproszenie na zebranie które było poświęcone likwidacji jednego
z oddziałów chorób wewnętrznych, co później miało odbicie w lokalnej prasie. Tego tematu
nie rozstrzygnie się tutaj, wybrano go i jest zmuszony do przedstawienia swojej opinii, swojej
wersji rozumienia tego tematu, czy nie rozumienia tego tematu, że za pięć dwunasta gdzie nie
jest wybrany dyrektor SPZOZ Myszków robi się takie rewolucyjne zmiany. Czy to jest efekt
kampanii przedwyborczej? Skrytykowano go za to, zrozumiał krytykę, przyjmie na siebie,
jeśli ktoś mu udowodni, że nie ma racji. Nie można nie mając konkursu na nowego dyrektora
SPZOZ Myszków robić zamach na jeden z oddziałów chorób wewnętrznych, tłumacząc się
wnioskami pokontrolnymi NFZ. Dodał, że jego jako lekarza z 34 letnim stażem to nie
przekonuje. Pozostali członkowie Rady SPZOZ Myszków zareagowali w ten sposób, że na to
zebranie nie przyszli, bo jeżeli ich się nie informuje o sensie tego projektu. Nie będziemy
jakiejś czarnej roboty swoimi rękami robić. Nikt nie wyjaśnił przed tym zebraniem, dlaczego
to ma być, po co, jakie to ma cele, czy to będzie poprawa ochrony zdrowia w naszym mieście,
czy nie.
Radna Mariola Tabaka zapytała radnego Ciesielskiego czy był na tym zebraniu?
Radny Andrzej Ciesielski wyjaśnił, że tłumaczył na znak protestu, że go nikt nie
poinformował, nie był i dlatego całe zebranie Rady Społecznej SPZOZ Myszków nie odbyło
się ze względu na to, że nas tak potraktowano.
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Radna Mariola Tabaka stwierdziła, że decyzje i tak zostały podjęte. Jej zdaniem członkowie
Rady Społecznej SPZOZ Myszków nie są potrzebni. Państwo w swoim środowisku jesteście
bezpieczni. Jak można we własnym gronie takich rzeczy nie wyjaśniać? To jest kuriozum.
Buduje się coś ogromnymi kosztami, zostało to jakoś fajnie stworzone, a teraz tam w środku
jest jakaś gangrena, nowotwór.
Radny Andrzej Ciesielski zapytał czy to są słowa skierowane do niego?
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że dla nie jest to bardzo ogólna ocena.
Radny Andrzej Ciesielski podkreślił, że próbuje wyciągnąć radnych do merytorycznej
rozmowy, nie chodzi o to, żeby kogoś krytykować, zająć waleczne stanowiska. Kwestia jest
taka, że nie działa w pojedynkę, był wybrany jako przedstawiciel Rady Miasta, chciał być fair
wobec radnych i zakomunikować o tym. To nie jest jego wymysł, żeby komuś dołożyć,
skrytykować. Potraktowano nas jak potraktowano. Jeżeli te praktyki będą miały miejsce w
następnej kadencji, to Rada Społeczna SPZOZ Myszków nie jest nikomu potrzebna. Zwrócił
się do radnych, że chciałby opinii od radnych bardziej merytorycznej, nie politycznej.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że temat jest faktycznie poważny. Zetknęliśmy się
z tym na naszym klubie, bo omawiamy również informacje z Powiatu. Jest to kompetencja
Rady Powiatu. Zgodził się, że podejmowanie działań teraz na ostatniej prostej obecnej
kadencji, musi być tam coś takiego, że nie jest merytoryczne. Jest to kompetencja wyłącznie
Rady Powiatu, ale trzeba pamiętać, że miasto dokładało się kilkakrotnie do Szpitala.
Zaproponował, aby Rady Miasta zajęła stanowisko w tym zakresie, bo ostateczną decyzję
podejmie Rada Powiatu na najbliższej sesji. Tam też jest to temat kontrowersyjny i wywołuje
wewnątrz jakieś burze. Może nie byłoby złym rozwiązaniem przedstawienie stanowiska Rady
Miasta połączonych komisji, żeby ten temat zostawić na czas po wyborach planowej Rady
i na jakąś weryfikację, na sprawdzenie rzetelności argumentów. Tutaj są rozbieżności, inaczej
mówi Zarząd, inaczej dotychczasowe władze tego Oddziału, dyrekcja nabiera wody w usta,
bo jest w takim położeniu jakim jest. Popiera głos kolegi Andrzeja, pomimo tego, że nie jest
to bezpośrednia kompetencja Rady Miasta, to jednak trzeba się tym zainteresować.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta powiedziała, że czytając ten artykuł
zrozumiała, że tam jest mowa o połączeniu Oddziałów. Zmniejsza się ilość łóżek ze względu
tego, że jest przeprowadzony remont, teraz dwie sale będą miały wspólny węzeł sanitarny.
W związku z tym zmniejsza się liczba łóżek, było 52, a będzie 36 po remoncie.
Radny Ryszard Burski zapytał się czy łącznie?
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta odpowiedziała, że nie. Wyjaśniła, że na
Internie 1, a tu jest 17. Chodzi o połączeniu tych Oddziałów, nie o likwidację.
Radny Andrzej Ciesielski powiedział, że nikt nie polemizuje nad usprawnianiem jakiegoś
organizmu, tylko chodzi o czas. Są wybory, jest wybór nowego dyrektora. Dodał, że nie ma
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nic przeciwko racjonalizacji pracy, zarządzania. Ten pośpiech poraża go i przeraża jako
człowieka i lekarza.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta dodała, że na pewno najlepiej wyjaśniłby to
ktoś w Powiecie.
Radny Andrzej Ciesielski powiedział, że wsłuchuje się w głos pacjentów, bo taka jest jego
rola. Pacjenci mówi, że ginekologia działa, porody się odbywają, nie tylko z naszego terenu,
ale głównie z powiatu zawierciańskiego. Oddział Interny ma taką opinię jaką ma, czy jeszcze
dokładać oliwy do ognia? Tam nie jest ordynator wybrany, ordynator jest na długoletnim
urlopie ze względu na przygotowywanie się do specjalizacji. Dodał, że nie ma tam kto leczyć,
nie ma kto zarządzać. Nagle przy tych rewolucyjnych zmianach próbuje się dołożyć kolejną
zmianę, nie wiem co z tego będzie?
Radny Eugeniusz Bugaj odniósł się do wypowiedzi radnego Ciesielskiego, mówiąc, że
nieuczestniczenie, tym bardziej nie znając tematyki to lekceważenie przywileju
uczestniczenia w takiej komisji nadanej przez Radę Miasta. Zwrócił uwagę, że radni odnoszą
się do artykułu, który jest tendencyjny, nieobiektywny, jest tam wypowiedź jednego lekarza.
Skonkludował, że wybory do rad gmin, powiatów są już 16 listopada, konkurs na dyrektora
będzie, a pacjenci chorowali i chorować będą. Przyznał, że tylko troska o stan zdrowia
pacjentów i sprawne organizacyjnie zarządzanie powinno być naszym zainteresowaniem.
Kompetencje są Rady Powiatu i polemika na dzisiejszej komisji jest zbędna i jest stratą czasu,
ponieważ potrzebowalibyśmy konkretnych informacji, a tak zaczynamy się bawić
w podsycanie dziwnych nastrojów, które są. Każdy ma prawo wypowiedzieć się tyle ile ma
wiedzy na ten temat. Wiedzą tą byłaby wypowiedź dyrektora, dlaczego to zrobił. Jest za dużo
niejasnych informacji w tym artykule. Zaproponował zostawić tę polemikę, ponieważ ona nic
nie przyniesie poza emocjami.
Pan Burmistrz powiedział, że szanując zainteresowanie się zjawiskiem, żeby nie padł zarzut,
że coś jest robione w pośpiechach przed wyborami. Jest to suwerenna decyzja radnych.
Pójście w tym samym kierunku i podejmowanie stanowiska ad hoc w atmosferze
przedwyborczej nie będzie służyło merytoryce tego stanowiska.
Radny Wacław Gabryś zmienił temat mówiąc, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła
kontrolę – Badanie budżetu za I półrocze 2014r. pod kątem stanu inwestycji.
Przewodniczącym był radny Jan Kotowicz, a członkami radna Mariola Tabaka oraz Marian
Tylkowski. Z przeprowadzonej kontroli została sporządzona informacja.
Radny Jan Kotowicz odczytał informację na temat przeprowadzonej kontroli. Materiał
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Dariusz Muszczak poprosił o zmianę regulacji świateł na nowym obiekcie przy ul.
Wyszyńskiego, ponieważ w porze nocnej one świecą ostro w stronę przechodniów, a
zwłaszcza kierowców. Jest to uciążliwe, dopytywał, czy taki był zamysł, czy tak ma
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wyglądać. Poruszył temat wniosku złożonego przez siebie na Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji.
Radny Wacław Gabryś zapytał, czy do przedstawionej informacji radni mają uwagi? Poprosił
o przekazanie tej informacji do Wydziału Inwestycji Miejskich.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta powiedziała, że osobiście uwag nie ma.
Pan Burmistrz zwrócił się do radnego Zalegi, aby skontaktował z panią Grażyną Łękarską,
która pokaże co było robione na ul. Pięknej na odcinku bez nakładki i ul. Waryńskiego.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że tego nie neguje.
Pan Burmistrz powiedział, że nie może zostać obojętny wobec stwierdzeń, że nic nie zostało
robione. Odniósł się do ul. Żurawiej, ul. Żurawia w okresie tej mijającej kadencji była już
robiona, na zasadzie równania, podsypywania dziur i wałowania. Pismo to jest kolejny
dowód, nie róbmy dróg w technologiach nietrwałych, miejmy odwagę tam gdzie to możliwe,
budujmy wytrwałość i cierpliwość mieszkańców. Róbmy drogi tak żeby wracać do nich
w dużo późniejszym okresie, aniżeli co rok, co dwa.
Radna Iwona Skotniczna zgłosiła, że w trakcie remontu ul. Spółdzielczej zostały uszkodzone
dwa chodniki. Kiedy jest szansa na poprawę stanu chodników przy ul. Spółdzielczej?
Pan Burmistrz powiedział, że inwestycja trwa, będzie jeszcze prowadzona w pierwszym
kwartale przyszłego roku. Tam gdzie faktycznie nastąpi zmuszenie przez firmę stanu
chodników w stosunku do stanu pierwotnego to będzie to poprawione. Dodał, że czasami
nasze odczucie może być takie, że chodnik został zniszczony, a nie został. Teraz mamy nowy
asfalt, a chodnik jest po staremu, pojawia się kontrast w naszym spojrzeniu. Być może pani
radna ma rację, min. na odcinku ul. Pożarowej stwierdziliśmy pogorszenie i tak nie dobrego
chodnika przez firmę. Jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce gmina będzie wzywać do poprawy
stanu chodnika, do stanu pierwotnego.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta odczytała odpowiedź na ostatni wniosek
z Komisji Oświaty.
Zdaniem radnego Dariusza Muszczaka do tej odpowiedzi był składany dodatkowy wniosek
oraz był głosowany. Chodziło o brak możliwości technicznych.
Radny Andrzej Ciesielski powiedział, że bez względu na to jak będziemy podchodzić do tego
tematu i tak nie ma finansów na 2014r.
Radny Sławomir Zalega odniósł się do wcześniej wypowiedzi Burmistrza odnośnie ul.
Pięknej i Waryńskiego, pan Burmistrz mówi co zostało zrobione, a radny mówi co jest
jeszcze do zrobienia.
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Pan Burmistrz powiedział, że radny użył sformułowania, że nic nie zostało zrobione w okresie
tego roku, więc musiał zareagować.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że nakładka była robiona w innej części ulicy.
Pan Burmistrz sprostował, że chodzi o łatanie dziur.
Radna Elżbieta Kościow powiedziała, że faktycznie na tym odcinku od ul. Krasickiego za
kościołem do ul. Pohulańskiej w pierwszej wersji jest to teren uregulowany na spotkaniu
z mieszkańcami którzy przyszli do Burmistrza. Oczekiwali tej pierwszej części, a
w interpelacjach niejednokrotnie pytano. Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie ma na to funduszy
i tylko ta część tych dziur za kościołem w górkę, gdzie było masakrycznie zostało zrobione.
Ostatnio tam interweniowała Policja. Jest wniosek złożony, jadącej osobie stało się coś
z samochodem na tych dziurach w tej części.
Pan Burmistrz poprosił, żeby nie zapominać, że jest zrobiony projekt. Mamy gotową
dokumentację, która niestety ciągnęła się, bo był wykonawca niesłowny jeśli chodzi
o terminy. Gmina posiada tę dokumentację. Zadanie o nazwie Modernizacja wybranych dróg
w celu poprawy bezpieczeństwa etap I nie zostaje wykreślona z budżetu. Na przyszły rok
w ramach posiadanych środków gmina będzie planować w ramach posiadanej dokumentacji,
żeby dokumentacje nie leżały i się nie przedawniły.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta powiedziała, że zbliża się okres grzewczy.
Rozpalanie i palenie nie powinno takich rzeczy być. Poprosił aby Straż Miejska zwróciła na
to uwagę. Jest to szkodliwe przede wszystkim, ludzie trują to środowisko.
Pan Burmistrz powiedział, że najtrudniej z uwagi na literę prawa tego typu interwencje są
podejmowane, natomiast w zakresie wszelkich interwencji Straży Miejskiej tutaj mamy
najniższą skuteczność.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta na zakończenie posiedzenia komisji
podziękowała radnym za czteroletnią współpracę na komisjach i życzyła wygranej w
wyborach.
Po zakończeniu posiedzenia komisji radny odsłuchał fragment Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji i stwierdził, że wniosku nie składał.
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Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodnicząca komisji

Magdalena Niewiadomska

Mirosława Picheta

22

