PROTOKÓŁ Nr 7/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 30 września 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 Marzanna Wieczorek – Kierownik MZEASziP.
Nieobecni radni:
Pan Andrzej Giewon – usprawiedliwiony.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012
(raport dotyczący prac remontowych zrealizowanych w okresie wakacji).
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 jego przegłosowanie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
7 radnych. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 7 głosach za protokół został przyjęty – jednogłośnie.
Do punktu 3.
Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012
(raport dotyczący prac remontowych zrealizowanych w okresie wakacji).
Przewodniczący komisji stwierdził, że wszyscy radni otrzymali informację zapytał o uwagi,
wnioski.
Pani Marzanna Wieczorek omówiła informację (materiał stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał czy odbył się remont przedszkola, o który
wnioskowała komisja i czy Sanepid wizytował przedszkole po remoncie?
Pani Marzanna Wieczorek odpowiedziała, że remont jest wykonany. Kontrola Sanepidu
jeszcze nie była w placówce, aczkolwiek ma swój harmonogram i na pewno się pojawi.
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Pan Eligiusz Uchnast był zainteresowany remontem dachu przedszkola na Światowicie czy to
jest realna sprawa? Zapytał czy ruszyły prace przy placach zabaw w ZS nr 4 i 5 ?
Pani Marzanna Wieczorek poinformowała, że nie jest to sprawa remontu, tylko zdjęcia dachu,
całkowitej jego wymiany na całej powierzchni. Łącznie z domem pomocy koszt około
200 000,00zł. Kwota jest tak duża, że nie jest to zaplanowane, budżet oświaty nie mógłby
udźwignąć takiej kwoty, choć jest to jedyny tak duży dach azbestowy w Myszkowie.
Pan Burmistrz przeprowadził rozmowy z prezesami firm realizujących projekty „Radosna
szkoła” i „Orlik” na Mijaczowie. Prace de facto ruszyły przy ZS nr 5, natomiast
w Mrzygłodzie jeszcze nie. Brak infrastruktury spowodował to opóźnienie, jednak
w przyszłym tygodniu prace na Traugutta powinny ruszyć. Co do wykonania placu zabaw na
terenie szkoły nr 5, przy tej pogodzie, on sam nie ma obaw; co do placu zabaw przy
ul.Traugutta nie może tego powiedzieć.
Radna Iwona Skotniczna zapytała czy wszystkie szkoły i przedszkola maja wymienione
okna?
Pani Marzanna Wieczorek poinformowała, że nie wymienione są okna w przedszkolu nr 1,
choć nie jest to stare przedszkole okna nie są w stanie dobrym. Najpilniejszą pracą jest
dokończenie wymiany okien w przedszkolu nr 5, pozostały tam jeszcze do wymiany okna na
korytarzu. W zeszłym roku była przeznaczona na ten cel kwota ponad 50 000,00zł, ale trzeba
było wypełnić zalecenia NIK-u i wymienić wykładzinę, gdyby nie ten fakt temat okien byłby
zakończony. W przedszkolu na Światowicie zostało część okien, ale są to drobniejsze kwoty
i prawdopodobnie zostanie to wykonane.
Szkoła nr 1 przeznaczona jest do termomodernizacji (wymiana okien wstrzymana); w szkole
nr 2 w kwestii wymiany okien są zalecenia Sanepidu, termin realizacji przesunięty do 2012r.;
w szkole nr 3 okna wymienione, szkoła nr 4 próbuje sobie radzić, część okien jest
wymienionych ze środków pochodzących z wynajmu sali, kolejne 2 okna zaplanowane do
wymiany, szkoła nr 5 przeznaczona jest do termomodernizacji, szkoła nr 6 okna do wymiany,
na Będuszu okna wymienione.
Radny Wacław Gabryś zapytał o wymianę pieca w szkole nr 6. Otrzymał odpowiedź, iż jest
to zaplanowane na przyszły rok.
Pan Burmistrz poruszył temat instalacji pompy ciepła w szkole na Nowej Wsi. Ogromne
miesięczne koszty ogrzewania zmuszają do zastanowienia się nad zmianą formy ogrzewania.
Przewodniczący komisji zapytał pana Burmistrza o realną szansę wymiany dachu
w przedszkolu nr 3.
Burmistrz odpowiedział, że przy składaniu nowego budżetu, jeśli okaże się że nie będziemy
in plus przeliczeni subwencją na przyszły rok - gdyż rząd szuka oszczędności - i będą duże
braki na paragrafie oświaty – w przyszłym roku nauczyciele mają zagwarantowaną kolejną
podwyżkę – ten remont nie zostanie wykonany. Dach wyceniono na 150 000 – 200 000,00zł.
jest to prawdopodobnie największy dach eternitowy w Myszkowie i dodatkowo
w przedszkolu gdzie są dzieci wymagające szczególnej troski. Nie potrafi odpowiedzieć na
pytanie kiedy.
Przewodniczący komisji zamknął dyskusję w punkcie 3.
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Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/Projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Myszków.
Pani Kierownik Marzena Wieczorek omówiła kwestie łączenia i uzupełniania etatów
nauczycielskich. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. (stanowi on załącznik
do protokołu). Potwierdziła, że jest to sprawa techniczna i nie ma przełożenia na
wynagrodzenia nauczycieli.
Odbyło się głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.. W głosowaniu
uczestniczyło 9 radnych przy 9 głosach za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Do punktu 5
Sprawy różne.
Radna Iwona Skotniczna zapytała o ul. Słowackiego. Wprawdzie jest to ulica powiatowa, ale
była wykonywana wspólnie z miastem. Na pewnym odcinku ta droga się zapada, a wpływ na
to ma między innymi brak odwodnienia w ulicach Sadowej i Klonowej, a to drogi gminne.
Rowy melioracyjne, które kiedyś tam były pozarastały, woda płynie swoimi kanalikami
zalewa posesje w pobliżu i podtapia ul. Słowackiego. Może tam dojść do nieprzyjemnych
sytuacji.
Pan Burmistrz zdaje sobie sprawę, że jest tam niebezpiecznie, zwłaszcza wtedy, kiedy
zaczynają się pierwsze przymrozki, ponieważ wychodzi wilgoć. Ponadto następuje tam
wycisk wody z opóźnionym działaniem. Pan burmistrz rozmawiał już na ten temat
z kierownikiem IM panem Andrzejem Hagno. Adresatem dla nas, dla tego problemu będzie
PZD, być może będzie to kwestia wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do wykonawcy
w ramach reklamacji. Rozmawiał również ze starostą. Zobowiązał się, że pracownik
odpowiedzialny w Urzędzie za drogi napisze e- maila w tej sprawie do PZD.
Przewodniczący komisji zapytał czy odbywający się remont wiaduktu jest tym właściwym ,
docelowym, o którym słychać od kilku lat? A skoro nie, czy będzie to później zrywane?
Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to wyłącznie kosmetyka, co do działań późniejszych
pytanie należy kierować do WZD.
Ponadto poruszył problem zawierany w pismach mieszkańców odnośnie wprowadzenia na
drogach zakazu poruszania się dla tirów. Poprosił radnych o wskazanie drogi, którą tiry będą
mogły jeździć. Znalezienie trasy pozwoli nam wprowadzić ograniczenia na innych drogach,
postawić znaki.
Opowiedział o odbytym z nauczycielami spotkaniu w ramach projektu „Uwolnić wiedzę –
zwojować przyszłość”, na którym apelował, by uratowanego projektu powrotem nie został
zaprzepaszczony. Ma nadzieję, że spotkanie odniesie skutek.
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Pan Burmistrz przedstawił prezentacje multimedialną (informacja stanowi załącznik do
protokołu).
Materiał wg słów pana Burmistrza miał za zadanie pokazanie radnym, że gmina jest
w szczególnie trudnej sytuacji finansowej i fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w ich
rozmowach z mieszkańcami Myszkowa. Nie należy rozbudzać nadziei, składać niczym nie
pokrytych obietnic, odsyłać do Burmistrza jako do remedium na wszystkie problemy.
Przewodniczący komisji poinformował, że odpowiedź na wniosek nr 2 wpłynęła do BR.
Radni mogą się zapoznać z wizją dyrektora ośrodka.
Poprosił radnych o zgłoszenie się do prac w Komisji ds. Stypendium Samorządu Myszkowa
dwóch radnych.
Do udziału w pracach Komisji ds. Stypendium Samorządu Myszkowa zgłosili się:
Pani Elżbieta Kościow i Pan Jacek Trynda.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka-Psyk

Jacek Trynda
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