Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji za 2016 r.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji została powołana uchwałą
Nr II/8/14 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 grudnia 2014r.
W skład Komisji wchodzą następujące osoby:
1. Trynda Jacek-przewodniczący komisji
2. Niedzielski Wiesław- z-ca przewodniczącego komisji
3. Giewon Andrzej
4. Jakubiec-Bartnik Beata
5. Jęczalik Norbert
6. Maligłówka Mariusz
7. Muszczak Dariusz
8. Skotniczna Iwona
Komisja w 2016r. realizowała plan pracy zatwierdzony Uchwałą
Nr XVI/136/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 lutego 2016 r.
W 2016r. ogółem odbyło się 13 posiedzeń komisji.
Komisja zajmowała się:
- opracowaniem planu pracy komisji na 2016r.,
-informacją na temat sprawozdania z zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży
„Zima w mieście” oraz proponowanymi formami wypoczynku w okresie
wakacji letnich,
-informacją na temat realizacji w 2015r. oraz planowanymi na 2016r.
inwestycjami, remontami i imprezami sportowo-rekreacyjnymi w MDK
i MOSiR,
-sprawozdaniem z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za
2015r.,
-analizą sprawozdania finansowego za 2015r. oraz za I półrocze 2016r. MOSiR
i MDK,
-informacją na temat funkcjonowania oddziału specjalnego przy SP nr 4,
-zaopiniowaniem arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjów
i przedszkoli,
-informacją dotyczącą rozpoczęcia roku szkolnego i funkcjonowania Szkoły
Muzycznej w SP nr 7,
-informacją na temat stanu i funkcjonowania infrastruktury sportoworekreacyjnej ze wskazaniem kosztów utrzymania oraz niezbędnych remontów
i inwestycji,
-informacją na temat prac niezbędnych do wykonania w szkołach w okresie
wakacji w celu przygotowania do roku szkolnego 2016/2017,
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-osiągnięciami
dydaktyczno-wychowawczymi
szkół
podstawowych
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków;
-informacją na temat podejmowanych działań profilaktycznych w szkołach
i placówkach oświatowych zapobiegających patologii społecznej dzieci
i młodzieży;
- informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny
2015/2016,
-zapoznaniem się w terenie ze stanem realizacji inwestycji miejskich,
-zapoznaniem się z programem naprawczym spółki MTBS,
- zaopiniowaniem projektu budżetu na 2017r.
Członkowie komisji brali również udział w 2 połączonych posiedzeniach
wszystkich stałych komisji, w 1 połączonym posiedzeniu z Komisją Finansów
i Budżetu i z Komisją Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
W posiedzeniach brali udział Burmistrz, Skarbnik, dyrektorzy jednostek
podległych, kierownicy wydziałów merytorycznych UM.
Przyjęty przez Komisję plan pracy został zrealizowany.
Komisja skierowała do Burmistrza Miasta 4 wnioski wypracowane na
kolejnych posiedzeniach.
Wnioski dotyczyły między innymi:
- rozpatrzenia prawnych i finansowych możliwości utworzenia funduszu
pomocy finansowej osobom osiągającym wyróżnienia i sukcesy na arenie
ogólnopolskiej i międzynarodowej promujących miasto Myszków,
- przygotowania projektu uchwały w sprawie przyznania „Nagrody dla
wybitnych” gminy Myszków w dziedzinie nauki, kultury i sportu na podstawie
przedstawionego regulaminu,
- przedstawienia wszystkich kosztów związanych z eksploatacją telebimu oraz
ewentualnych przychodów z korzystania telebimu od momentu jego zakupu.
Z posiedzenia połączonego wszystkich stałych komisji złożono 1 wniosek
o udzielenia pożyczki dla spółki MTBS.
LISTA OBECNOŚCI
z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
w 2016r. ( 13 posiedzeń)
1. Giewon Andrzej- 2 nieobecności usprawiedliwione
2. Jakubiec-Bartnik Beata- 1 nieobecność usprawiedliwiona
3. Jęczalik Norbert- 0 nieobecności
4. Maligłówka Mariusz- 0 nieobecności
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5. Muszczak Dariusz- 1nieobecność usprawiedliwiona
6. Niedzielski Wiesław- 0 nieobecności
7. Skotniczna Iwona- 2 nieobecności usprawiedliwione
8. Trynda Jacek – 0 nieobecności
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