PROTOKÓŁ Nr 1/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 10 stycznia 2011r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 9 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta.
4. Pani Krystyna Jasińska –kierownik Wydziału EK.
5. Pan Marzanna Wieczorek – kierownik MZEASZiP
6. Pan Zenon Adam Kudryś – mieszkaniec miasta Myszkowa.
Nieobecni radni:
Pan Wojciech Łubianka – nieusprawiedliwiony.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2011 rok.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził przewodniczący komisji pan Jacek Trynda. Powitał
zebranych na posiedzeniu. Stwierdził prawomocność obrad. Przedstawił porządek
posiedzenia. Poprosił o przegłosowanie porządku posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
9 radnych. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 2.
Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
Na wiceprzewodniczącego komisji została zgłoszona kandydatura pani Marzeny Kozak.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Kandydatura radnej Marzeny
Kozak przy 9 głosach za, została przyjęta jednogłośnie.
Do punktu 3.
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2011 rok.
Przewodniczący komisji udzielił głosu Burmistrzowi miasta.
Pan Burmistrz Włodzimierz Żak omówił krótko założenia budżetu i trudności z niego
wynikające. Stwierdził, że prowizorium zakłada taką sytuację, że zarówno przy wydatkach
inwestycyjnych, jak i bieżących nie wszystkie potrzeby mogły zostać zaspokojone.
Zobowiązał się podać do wiadomości radnych jak i publicznej tzw. bilansu otwarcia, który
będzie wskazywał na pewne niebezpieczeństwa, na szereg spraw, które świadomie nie zostały
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zaproponowane w prowizorium budżetowym. Wydatki bieżące to daleko zakrojone
oszczędności zarówno w jednostkach podległych, jak i na rodzimym polu.
Burmistrz miasta Myszkowa omówił autopoprawki do przedstawionego radnym prowizorium
budżetowego. Przedstawił propozycje związane z wydatkami inwestycyjnymi. Kwestie
związane z oświatą.
Zapowiedział kontynuację rozpoczętych zadań – /informacja stanowi załącznik do protokołu/.
Zmiany dotyczą projektów, które maja jakieś dofinansowanie. Kończone będą inwestycje,
które są rozpoczęte, ewentualne zmiany przesunięcia mają wynikać z konieczności
zatrzymania środków pomocowych.
Poinformował radnych, iż wpłynęło do Urzędu Miasta kilka audytów, które grożą gminie
sankcjami finansowymi. Przy korzystaniu z unijnych środków na skutek zastosowania
procedur (np. kontrole, audyty) może się okazać, że pierwotnie obiecany poziom
dofinansowania może zostać obcięty. Powiedział, że będzie się starał zrobić wszystko, aby
zmniejszyć ciężar dolegliwości, który pojawił się po dokonaniu wstępnego audytu, jednak
chciałby mieć więcej argumentów.
Gminie udało się uzyskać przedłużenie umowy na Orlika na Mijaczowie. Podkreślił, że jest to
program jednoroczny, czyli powinno się go w danym roku zacząć i skończyć. Urząd
Marszałkowski wyraził zgodę na przedłużenie jeżeli do końca roku wydamy środki z dotacji.
Wspomniał o przedłużeniu inwestycji przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791.
Poinformował o zamiarze przyspieszenia o jeden rok inwestycji na ul. Traugutta, ponieważ
wiąże się ona z inwestycją pt. „Rewitalizacja Rynku w Mrzygłodzie”, a tą inwestycję
będziemy również kontynuować. Przy nich w prowizorium budżetowym są wpisane kwoty
„0” aby dopiąć budżet, wydatki są umieszczone w 2012r. Wystąpiliśmy do Urzędu
Marszałkowskiego o kolejne przesunięcie terminu, poprzedni burmistrz występował już
dwukrotnie. Wydział promocji pracuje nad przeredagowaniem harmonogramów. Planujemy
wejście inwestora na teren budowy w 2011, ale płatności są zaplanowane na 2012r.
Działania związane z przesuwaniem inwestycji są źle odbierane przez Urząd Marszałkowski
ponieważ wskazują na to, że pierwotne harmonogramy albo były nierealne, albo jakieś
uwarunkowania wpłynęły na fakt, że stały się nierealne. Akurat tutaj ten drugi scenariusz –
kryzys w gospodarce, stan finansów itp. uderzyły w sytuacje finansową gminy, iż doszło do
przemieszczenia. Będąc w Katowicach uzyskałem informację, że celowe jest zainteresowanie
się rynkiem w Mrzygłodzie. Jeśli tego nie zrobimy to instytucje pośredniczące we wdrażaniu
projektów, często wydające ocenę beneficjentów, na którą to maja wpływ potknięcia
finansowe, mogły by nam zagrozić takimi sankcjami, że moglibyśmy być zawieszeni. Dana
instytucja z danego projektu mogłaby nas wykluczyć, a przy bardzo drastycznym scenariuszu
moglibyśmy się znaleźć na czarnej liście i już w ogóle nie móc starać się o środki unijne.
Planujemy wykonać ul. Traugutta dlatego, że wydaliśmy już 140 000,00zł na rewitalizację
rynku w Mrzygłodzie, a tej rewitalizacji nie można zrobić, jeśli nie wprowadzi się kanału
spustowego, który będzie odprowadzał deszczówkę z rynku, poprzez naturalne pochylenie
terenu poprzez ul. Traugutta. W związku z powyższym należałoby wcześniej rozpocząć tą
inwestycje, ponieważ nierzetelnym byłoby pisanie do Urzędu Marszałkowskiego, że my
chcemy zrobić wszystko 2012r., skoro nie rozpoczniemy ul. Traugutta i nie zrobimy tego
przepustu. Stąd ta propozycja i kwota 380 000,00zł.
Burmistrz omówił inwestycje nie ujęte w prowizorium budżetowym.
- W związku z licznym interwencjami mieszkańców ul. Ceramicznej, których notorycznie
zalewają wody w okresie roztopów, planowane jest zadanie inwestycyjne w kwocie
100 000,00zł. chodzi o odprowadzeniu wód deszczowych czyli odwodnienie ul. Ceramicznej.
Inwestycja o tyle potrzebna, że musimy mieć na względzie pewne priorytety, a mianowicie
w tym przypadku mienie mieszkańców gminy, które jeśli wykonamy to zadanie, nie będzie
niszczone. Tą kwotę chcemy wydać w ciągu 2 lat
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- Budowa kolejnego Orlika 2012. Program Orlika niebawem się skończy, określona ilość
Orlików ma powstać w kraju do 2012r. Ta liczba niepokojąco rośnie, bo im będzie większa,
to mniejsze są szanse, że Myszków w ogóle dostanie Orlika. W 2011 ten program na pewno
jeszcze będzie i uważam, że może nie koniecznie taki Orlik powinien powstać w każdej
dzielnicy, ale na pewno co najmniej jeszcze w jednym miejscu. Rozważając miejsca gdzie
mógłby powstać wskazał Myszków - Mrzygłód i Myszków - Nową Wieś. Po analizie
przeprowadzonej przez wydział IM, wszystkich możliwych miejsc łącznie z ul. Jaworznicką
na Pohulance, kierownik Hagno wskazał Mrzygłód. Przeciwko Orlikowi na Nowej Wsi
przemawiał wyższy koszt odwodnienia i dłuższy termin prac. Natomiast najlepszym terenem
biorąc pod uwagę priorytety czyli przede wszystkim termin wykonania jest Mrzygłód. Podjęte
zostały już starania, żeby rozpocząć budowę tego boiska. Została zgłoszona inwestycja na
placu sportowym w Myszkowie, rozpoczęto rozmowy z ENION-em, wszystko po to by ją
uprawdopodobnić. Uprzedził, że tu również mogą nam grozić takie same konsekwencje jak
przy Orliku na Mijaczowie. Najlepszym terenem okazał się plac sportowy w Mrzygłodzie,
jeśli program będzie trwał jeszcze w 2012 to chciałby od razu wnioskować o Orlika na Nowej
Wsi.
- Udział Myszkowa w programie „Bezpieczniej w Myszkowie” dofinansowanym z MSWiA
wprowadzającym zręby monitoringu w Myszkowie. W tym projekcie jest przewidziane
wyposażenie kierowców taksówek, autobusów w sprzęt umożliwiający drogą radiową
kontakt, a przez to przekazywanie informacji o zagrożeniach. Ponadto rozmieszczenie kilku
kamer w miejscach najbardziej niebezpiecznych. Projekt jest dofinansowany w 80% dokładamy ok. 19 000,00zł.
- Dodatkowa kwota 20 000,00 dla OSP Mrzygłód. Ta jednostka jest teraz „w kolejce”.
Zamiast karosacji na kwotę 45 000,00zł. przewidzianej w prowizorium budżetowym
proponuje się zakupić lekki samochód dokładając 60 000,00. Różnica 5 000,00 byłaby
przeznaczona na drobne wydatki.
Zaproponował by na płaszczyźnie Burmistrz - Rada Miasta został zbudowany parytet
inwestycji. Mamy bilans otwarcia czyli inwestycje realizowane w 2011r., proponował by w
latach kolejnych, w perspektywie 4-letniej były dokonywane takie zmiany, które
uwzględniałyby wszystkie dzielnice, by zachować „zdrowe proporcje”.
W temacie oświaty burmistrz poinformował radnych, że prowizorium zakłada wydatki na
oświatę na poziomie 25 mln., a subwencja jest na poziomie 15,6mln. czyli w tym
prowizorium dokładamy 9,6. To jest największy udział, największe pole do oszczędności
i jednocześnie zarazem najtrudniejsze. Na spotkaniu z kierownikami, dyrektorami szkół
zostało podkreślone, że z uwagi na fakt, że nie można było dopiąć budżetu zostały
wprowadzone „oszczędności” - brakuje 1 mln. zł. w stosunku do tego ile potrzeba na
szkolnictwo. Gdyby została założona potrzebna kwota, wówczas budżet nie zostałby „spięty”,
a wskaźniki przekroczone. Inna sprawą jest fakt, że wskaźniki dla gminy są niekorzystne,
ponieważ w 2008r. budżet został zasilony kwotą ponad 5mln. zł od syndyka MFNE.
Dodatkowe uderzenie w budżet – stąd ta kwota 9,6 – jest związane z tym, że 3,6mln. zł.
dopłacamy do podwyżek nauczycieli, bo rząd sprytnie nie rekompensuje tej podwyżki,
zrzucając to na gminy, na samorząd. Oprócz tego, że dopłacamy 9,6 potrzebujemy jeszcze
1mln. Na spotkaniu dyrektorzy zostali poproszeni o poszukanie rozwiązań umożliwiających
wprowadzenie oszczędności. Główne oszczędności powinny pójść na płacach, ponieważ 90%
z tej kwoty to są płace. Są dopłaty do etatów, kwestie indywidualnego nauczania, godzin
rewalidacyjnych – to sporo kosztuje. Nie da się całkowicie wyeliminować tych zadań, one
będą wykonywane, jednak są sygnały np. takie, że ośrodek wydający decyzje o stopniu
niepełnosprawności wydaje je czasem zbyt pochopnie nie patrząc na konieczność
uspołecznienia dzieci. W związku z tym pomysł tworzenia klas specjalnych wraca. Nie wiem
co wyjdzie z tych pomysłów, programów. Jest wola współpracy. Jeśli natomiast nie
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znajdziemy tego 1 mln. zł. to grożą nam scenariusze oparte o likwidację placówek. Nie chce
tego robić, jednak patrząc ekonomicznie, na to ile dopłacamy to ta groźba nad tymi
mniejszymi szkołami wisi. Osobiście chciałby iść w przeciwnym kierunku, ale do tego
potrzebne są zdrowe zasady, w naszym przypadku może nas „zabić” ekonomia i może dojść
do tego, że będzie trzeba zamknąć jedna z tych mniejszych placówek – jednak to będzie
ostateczność.
Pytania do prowizorium budżetowego zadali:
Radna Elżbieta Kościow zapytała jaka jest różnica miedzy środkami uchwalonymi w zeszłym
roku, a planowanymi na ten rok dla MUTW.
Pan Burmistrz Włodzimierz Żak odpowiedział, że w roku 2010 w dziale Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego było 30 000,00zł teraz jest 20 000,00zł. i nie jest powiedziane że
cała kwotę otrzyma stowarzyszenie Opoka, bo być może do konkursu zgłoszą się inne
stowarzyszenia.
Burmistrz dodał, że w roku bieżącym wszystkie jednostki zajmujące się kulturą i sportem
maja obniżoną dotację, a potrzeb nie ubyło np. MOSiR dotacja zmniejszona o 400 000,00
stąd decyzja o wykreśleniu wszystkich organizacji, grup uprzywilejowanych - oprócz dzieci
niepełnosprawnych - z listy osób, które miały darmowy wstęp na basen. Została im
zaproponowana stawka 2,00zł w godzinach niszowych 6.00 – 8.00.
Radny Wacław Gabryś stwierdził, że w nowej Wsi jest co najmniej 5 ulic, w których nie jest
pociągnięty wodociąg. O takich potrzebach też należy pamiętać z uwagi na konieczność
zaspakajania podstawowych potrzeb egzystencji. Wnioskował o znalezienie na ten cel
środków, bo o tych ludziach trzeba pamiętać. To samo dotyczy chodnika na ul.
Nowowiejskiej, gdyż poboczem tej drogi dzieci chodzą do szkoły. Naświetlił konieczność
ustawienia sygnalizacji na skrzyżowaniu dróg Słowackiego z Koziegłowską.
Zasugerował, że w ubiegłym roku MKS dostał ze środków gminy 400 000,00zł.
Podkreślił że kwota, która jest przeznaczona na stowarzyszenia jest bardzo mała, a
stowarzyszeń, które wystąpią o dotację będzie tyle samo, bądź więcej.
Zapytał o pieniądze przekazywane dla OSP czy jest to ten sam poziom jak w ubiegłym roku.
Poinformował, że jest członkiem straży i przybudówka, która była zaczęta 12 lat temu nie
może być skończona, ponadto wspomniał, iż co roku gmina Myszków przeznaczała środki
na szpital.
Burmistrz zobowiązał się sprawdzić postęp prac w wydziale NU dotyczący przejęcia na
własność gminy nieruchomości, które z kolei umożliwiłyby budowę chodnika.
Odnośnie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu po pierwsze zostało wystosowane pismo
do Komedy Policji o statystyki, następnie zostanie skierowane pismo do ZDW o fotoradar
w tym miejscu, albo oznakowanie czarnym punktem.
Burmistrz sprostował, że na klub MKS wydatkowano łącznie 170 000,00zł., natomiast to
rzeczywiste wsparcie jest większe, ponieważ gmina utrzymuje obiekt, udziela wsparcia przez
zatrudnienie na etacie trenera za który płaci MOSiR. To też jest wspomaganie, do którego
gmina wcale nie jest zobowiązana. Natomiast MKS tego dodatkowego wsparcia nie widzi.
W ubiegłym roku, od miasta MKS nie dostał kwoty 400 000,00zł., chyba że łącznie z tym
dodatkowym; natomiast kwota zawsze była w granicach 200 000,00zł.
Pani Teresa Bielak w kwestii pieniędzy przekazywanych dla OSP poinformowała, że
w ubiegłym roku kwota była większa, na ogół za kadencji Burmistrza Romaniuka była na
poziomie 120 000,00zł. wcześniej ok. 90 000,00zł.
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Burmistrz stwierdził, że gdyby były pieniądze na wkład własny to można by było się starać
nie o jeden, ale o dwa samochody i być może bardziej wartościowe. Jednak to na co nas stać
to jedynie 20 000,00zł tak, by zamiast karosacji na Mrzygłodzie był nowy, lekki samochód.
W tym prowizorium budżetowym środków na szpital nie ma, bo po prostu nie można było
„spiąć” budżetu, co nie znaczy, że gmina nie chce przeznaczyć środków na szpital.
W okolicach marca, kwietnia będziemy po rozliczeniu wykonania za 2010 i powinniśmy znać
kwotę środków wolnych. Będziemy chcieli przeznaczyć jakąś kwotę na ten cel, ale zapewne
nie w wysokości wnioskowanej przez radę poprzedniej kadencji – 700 000,00zł. Musimy
wyważyć potrzeby. Ponadto Burmistrz chciałby rzecz powiązać z próbą rozwiązania
problemu mieszkaniowego gminy. Ludzie nie maja gdzie mieszkać. Na gospodarkę
mieszkaniową w tym budżecie nie ma również ani 1 zł. ,a jest 79 wniosków o mieszkanie. Ta
lista wydłuża się od 2000r. ; budynek na ul.Kopernika jest zdewastowany i nadaje się już
tylko do remontu. Chcąc rozwiązać problem mieszkaniowy wystąpił do Starosty o internat.
Gdyby udało się go pozyskać planowałby przekształcić go na mieszkania komunalne.
Natomiast będące w zasobach gminy mieszkania komunalne przekształcać na socjalne.
Chciałby mieć wsparcie państwa radnych przy rozmowach kuluarowych, przy negocjacjach,
w trakcie rozmów ze społeczeństwem, oczekiwałby, że radni będą przekonywać, iż Starosta
nie powinien postąpić inaczej, jak w zamian za to, że gmina łoży na szpital to powiat
przekazuje internat. Nie stać by było nas na to, by kupić internat za cenę wywoławczą, za
darmo też nie będzie z pewnością przekazany, bo budżet Powiatu też nie jest łatwy, dlatego
też zależy mu na społecznym poparciu radnych, tak byśmy mogli powiedzieć, że wspólnym
staraniem drgnął temat mieszkaniówki w Myszkowie. A to jest najtrudniejszy temat obok
oświaty.
Pan Sławomir Dymczyk stwierdził, że ramach oświaty ZSP nr 5 jest prekursorem działań
zbliżających szkolnictwo do Europy. Patronem gimnazjum został jeden z pomysłodawców
Unii Europejskiej Robert Schuman. Często przyjeżdżają tam delegacje, przedstawiciele,
odbywają się spotkania czy nawet zwykłe wywiadówki, a tam nie ma gdzie zaparkować.
Szkoła posiada teren za wymiennikownią – to jest zwykły ugór, niezagospodarowany – czy
nie można by na tym terenie zrobić parkingu ogrodzonego krawężnikiem, wysypanego
tłuczniem na użytek szkoły? Szkoła będzie mogła mieć dochód.
Pani Marzena Wieczorek stwierdziła, że tam jest nieuregulowany stan prawny i trzeba o to
zapytać w wydziale NU.
Pani Krystyna Jasińska przypomniała, że kwestia ulicy przy ZSP nr 5 była poruszana, ale
należy zdawać sobie sprawę z tego, że jest to droga wąska i nie ma gdzie parkować. Została
podjęta ze strony gminy inicjatywa, by ta droga została przejęta przez gminę, wówczas będzie
można się nią zająć. Sprawą ta zajmuje się wydział NU i nie jest ona zakończona.
Pan Jan Kotowicz zasygnalizował, że jeśli uda się gminie pozyskać po atrakcyjnej cenie
internaty to przy ich zaludnianiu trzeba starać się by nie grupować w nich ludzi z bloków przy
Wartexie, bo oni w jedności stanowią siłę. Należy tam również meldować takich
„niezawinionych” dłużników, którzy starają się regulować należności, a wówczas standard
życia będzie wyższy.
Poruszył problem nawierzchni trzech uliczek: Mickiewicza, Staszica, Reymonta; praktycznie
za każdej kadencji tam jest robiony remont. Mniejszy większy - jakiś. Największy problem
na dzień dzisiejszy stanowi ul. Staszica. Jej poziom jest już wyższy niż przyległych działek,
są w niej same dziury, nawozi się w nie szlaki, latem gdy przejedzie samochód szlaka
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wypada. To nie są długie uliczki, razem może maja długość 0,5 km. Nie mamy dużo środków
na paragrafie remontowym, więc może chociaż wykonać Staszica, przeznaczyć te
200 000,00zł. wybrać ziemię, położyć tłuczeń, może małą nakładkę asfaltową. Wtedy
mieszkańcy prawdopodobnie by odżyli.
Pan Burmistrz zapytał o ubiegłoroczny remont na Mickiewicza gdzie został położony frez,
zadeklarował, że będzie szukał rozwiązania może nie w postaci nakładki, ale choćby płyt
betonowych, tam nie ma kanalizacji, więc gmina raczej nie będzie inwestować w nakładkę.
Radny Andrzej Giewon przypomniał, że od dawna jest też problem na ul. Rolniczej gdzie jest
kanalizacja, całe uzbrojenie - a od 10 lat jest walka o tą ulice i do tej pory jej nie ma. A
problem zalewania występuje co roku.
Ponadto poddał w wątpliwość opiniowanie prowizorium przez komisję bez spotkania z
dyrektorami szkół, przedszkoli i jednostek, którzy będą ten budżet wykonywać, czy jest on
dla nich wystarczający.
Radna Iwona Skotniczna zauważyła że w prowizorium budżetowym jest mowa o ulicach
Sadowej i Klonowej. Latem 2002- 2006 była zrobiona ulica Słowackiego niestety ulica ta
ulega dewastacji, ponieważ woda z Sadowej i Klonowej spływa i tworzy ciek wodny na tej
ulicy. W związku z tym ludzie się tam topią, jest tam ograniczenie do 30km. Tam należałoby
coś zrobić.
Radny Wacław Gabryś poruszył problem braku parkingu przy ZSP nr 3.
Pani Marzanna Wieczorek potwierdziła, iż problem parkingu od lat jest nierozwiązany.
W kwestii pytania czy budżet jest dla dyrektorów wystarczający i czy szkoły będą
prawidłowo funkcjonowały bez tego miliona, odpowiedziała że jej zdaniem nie. Natomiast
podjęcie kroków oszczędnościowych nie przyniesie jednorazowego efektu w tym roku.
Podjęte działania finansowo będą skutkować dopiero w roku następnym, ponieważ rok
szkolny, który już jest, funkcjonuje i trwa do końca sierpnia i jakiekolwiek działania mogą
być podjęte od 1 września. Największym obciążeniem dla gmin są dopłaty do średnich; w
styczniu musimy dopłacić 700 000,00zł. tytułem dopłat do średnich wynagrodzeń. To robi
spustoszenie w budżecie. To jest to nowe zadanie, które doszło. Bez radykalnych działań nie
będzie możliwe spięcie i organizacyjne funkcjonowanie.
Przewodniczący zamknął dyskusję. Poprosił o zaopiniowanie budżetu w części oświatowej
wraz z poprawkami burmistrza.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych przy, 9 głosach za projekt
budżetu został zaopiniowany pozytywnie.
Do Komisji Finansów i Budżetu została skierowana opinia:
Po omówieniu na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2011r. projektu budżetu na 2011 rok
oraz wysłuchaniu autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Miasta Myszkowa
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta w Myszkowie pozytywnie zaopiniowała
projekt budżetu w części dotyczącej oświaty wraz z autopoprawkami Burmistrza.
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Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/10 z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Myszkowa.
Przewodniczący komisji poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym
wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Myszków
Burmistrz omówił projekt uchwały wyjaśniając, że zmiana przepisów ustawy spowodowała,
iż w ramach opieki przedszkolnej gwarantowanych jest 5 godzin opieki nad wychowankiem.
Pozostałe godziny powinny być odpłatne i powinny zostać wycenione (kwestia podpisywania
umów cywilnoprawnych na każde dziecko). Rodzice będą musieli określać ile dodatkowych
godzin ponad określone ustawą minimum dziecko będzie przebywało w przedszkolu.
Wyliczenie zamieszczone w uzasadnieniu uchwały opiewa na stawkę 3,57. Kwota jaką będą
musieli zapłacić rodzice została uśredniona i wynosi 2,00zł., gmina dopłaci 1,57. Przepisy
wymusiły na gminie wprowadzenie opłaty.
Pani Krystyna Jasińska dopowiedziała, że ten projekt uchwały nie zawiera ulg, które
wcześniej były - jak ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci, ulga na drugie i kolejne
dziecko. Sądy administracyjne uchylają uchwały w których takie uregulowania się znajdują.
Uważają, że zgodnie z art. 32 ten zapis nie jest zgodny z konstytucją.
Radna Elżbieta Kościow zapytała czy były prowadzone rozmowy z rodzicami na temat
planowanych zmian i czy wstępnie wyrażali oni akceptację?
Pani kierownik Jasińska odpowiedziała, że konsultacje były przeprowadzane w grudniu i przy
przedstawieniu trzech stawek: 3,57, 2,00 i 1,00 zdecydowana większość rodziców
opowiedziała się za stawką 2,00zł.
Pan Burmistrz oznajmił, że umowy z rodzicami będą podpisywane w kwietniu, a w maju
zostanie przygotowane sprawozdanie ile i w jakim wymiarze czasowym umów zostało
zawartych i wówczas dopiero będzie możliwe obliczenie jaką kwotę będziemy dokładać. Moc
obowiązująca tych umów będzie od września, ale do końca kwietnia są zapisy do
przedszkoli.
Przewodniczący komisji poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
3/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/417/10 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 29
października 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
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publicznego i o wolontariacie na rok 2011” w części stanowiącej załącznik do tej
uchwały.
Burmistrz omówił projekt uchwały - zaznaczył, że w prowizorium budżetowym jest
przewidziane 150 000,00zł na rozdział kultura fizyczna i sport plus 20 000,00 zł na ochronę
dziedzictwa narodowego, w ubiegłym roku o środki z tego § ubiegało się stowarzyszenie
Opoka w ramach którego działa MUTW. Zauważył, że jest to mała kwota i będzie się starał
by w trakcie roku w ramach np. „oszczędności” poprzetargowych dla stowarzyszeń były
przekazane środki w tzw. II transzy. Podkreślił, że jest silnie „naciskany” przez jedno ze
stowarzyszeń – MKS Myszków i aby zasady przyznawania dotacji były jasne wydział
przygotowuje regulamin, w którym będą zastosowane rozwiązania z innych gmin, nasze
pomysły i który umieszczony na stronie urzędowej jasno będzie wskazywał za co będziemy
nagradzać i jak te środki będziemy dzielić. Rozdzielać będzie powołana przez burmistrza
komisja, której skład jest enumeratywnie wskazany ustawą i wywodzi się z organu
wykonawczeg, a nie uchwałodawczego. Nie wchodzą obligatoryjnie w jej skład członkowie
rady, burmistrz jedynie może przyjąć propozycję przewodniczącej, jednakże członkowie
pochodzący z rady maja status obserwatora bez prawa głosu.
Krystyna Jasińska oświadczyła, iż w projekcie uchwały są zapisane konkretne kwoty na
realizację zadań w roku na który przewidziany jest program, zgodnie z nowelizacją ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Do punktu 5
Sprawy różne.
Do radnego Andrzeja Giewona zgłosiła się para - kobieta w ciąży i mężczyzna, który wyszedł
z więzienia - nie mająca gdzie mieszkać. Ponieważ kobiecie zbliża się czas rozwiązania
proszą o mieszkanie przynajmniej na okres zimy.
Burmistrz poprosił by zgłosili się do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej, który m.in. organizuje posiedzenia komisji mieszkaniowej.
Zenon Adam Kudryś zabierając głos oznajmił, iż z uwagi na klimat, który wytworzył się
w Polsce po zbiórce WOŚP on nosi się z zamiarem wystąpienia do Burmistrza i radnych
o wyrażenie zgody w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej na przedsiębiorczość
gospodarczą na opłacenie patentu międzynarodowego.
Burmistrz zobowiązał się zapytać radców prawnych Urzędu Miasta czy i jak ewentualnie
będzie w stanie pomóc.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka-Psyk

Jacek Trynda
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