PROTOKÓŁ Nr 15/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 29 maja 2012r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 8 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pani Iwona Franelak – z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa.
3. Pani Marzanna Wieczorek – Kierownik MZEASZiP.
Nieobecni radni:
Pani Marzena Kozak – usprawiedliwiona.
Pan Dariusz Muszczak – usprawiedliwiony.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnych oraz dyskusja nad restrukturyzacją sieci szkół.
4. Informacja na temat prac niezbędnych do wykonania w szkołach w okresie wakacji celem
przygotowania do nowego roku szkolnego 2012/2013.
5. Wakacje 2012- proponowane przez szkoły, MDK, MOSiR formy wypoczynku dzieci
i młodzieży.
6. 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. Zaproponował zmianę w pkt 3 poprzez wykreślenie z porządku dyskusji nad
restrukturyzacją sieci szkół. Poprosił o przegłosowanie zmienionego porządku posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
6 radnych. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 6 głosach za, protokół został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 3.
Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnych oraz dyskusja nad restrukturyzacją sieci
szkół.
Przewodniczący komisji udzielił głosu pani kierownik Marzannie Wieczorek, która omówiła
arkusze organizacyjne.
Radny Eligiusz Uchnast stwierdził, że radnym zostały podane ciekawe zestawienia cyfr,
z których wynika, iż w przyszłym roku będzie w szkołach podstawowych 168 godz. mniej,
a w gimnazjach 105h. mniej w porównaniu do bieżącego roku. Były założenia szukania
oszczędności w oświacie w różnych dziedzinach. W związku z powyższym część nauczycieli
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odejdzie na emeryturę, część będzie miała ograniczone etaty. Zapytał czy w związku
z oszczędnościami są zwolnienia nauczycieli? Jakie są na dzień dzisiejszy przybliżone kwoty
oszczędności?
Pani Marzanna Wieczorek odpowiedziała, że były dwa przypadki wygaśnięcia umów o pracę
i zwolnień w trybie art.20 Karty nauczyciela, ale wyłącznie nauczycieli posiadających
uprawnienia emerytalne. Z odpowiedzią na drugie pytanie pani kierownik powiedziała, że się
wstrzyma do pierwszych dni czerwca, bowiem nie wie jaka będzie ostateczna decyzja
nauczycieli czy przejdą na emeryturę, czy zgodzą się na ograniczenie etatów? Jeśli zostaną
wypłacone dla 7 osób 9-miesięczne odprawy, to będzie dość duży koszt, ale on się przełoży
na dopłaty do godzin.
Przewodniczący komisji zapytał o liczbę osób objętych uprawnieniami emerytalnymi oraz
ograniczenia wymiaru godzin.
Pani kierownik odpowiedziała, że w całym Myszkowie jest 25 osób z uprawnieniami
emerytalnymi, z czego być może 7 odejdzie. W kwestii ograniczenia wymiaru w każdej
szkole jest inna sytuacja, przeważnie jest to o 2h – taka jest średnia. Zwróciła uwagę na fakt,
że po raz pierwszy nie ma zapowiedzi urlopów zdrowotnych.
Radny Eligiusz Uchnast poprosił panią kierownik o sprecyzowanie przybliżonej kwoty
oszczędności, by radni mogli się zapoznać jaką kwotę oszczędności pociągną wprowadzone
reformy.
Komisja sformułowała wniosek:
Komisja wnioskuje o przygotowanie i podanie w terminie do 4 lipca 2012r. kwoty
oszczędności wynikających z tytułu przeprowadzonych do tej pory działań
zmierzających do uzdrowienia oświaty w Myszkowie.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 7 radnych, przy 7 głosach za, wniosek
został przyjęty – jednomyślnie.
Pani kierownik poinformowała radnych o sytuacji w przedszkolach. Przedstawiła
tabelaryczne zestawienie dzieci przyjętych do przedszkoli (materiał stanowi załącznik do
protokołu).
Radny Andrzej Giewon odniósł się do przedstawionych danych mówiąc, że brak miejsc dla
dzieci w przedszkolach to efekt nieprzewidywania przyszłości i zlikwidowania kiedyś dwóch
przedszkoli.
Radny Eligiusz Uchnast odczytał z danych przedstawionych w tabeli, iż następuje wzrost
deklarowanych godzin, rodzice podpisują umowy na dłuższy czas pobytu dziecka
w przedszkolu.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że widać wyraźnie w skali miasta wzrost liczby
dzieci zapisywanych na liczbę godzin większą niż 5. Tym samym nastąpił wzrost liczby
godzin pobytu dziecka na placówce, co jest z korzyścią zarówno dla dzieci jak i gminy.
Pani kierownik poinformowała, że trzem dyrektorom skończyła się kadencja jednak będą one
przedłużone, w przedszkolu nr 1 będzie prawdopodobnie wakat na stanowisku dyrektora,
gdyż pani dyrektor odchodzi na emeryturę.
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Przewodniczący komisji zapytał ile sześciolatków jest w szkołach podstawowych i ile ma
zamiar w przyszłym roku szkolnym pójść do szkoły?
Pani kierownik powiedziała, że w ubiegłym roku powstała cała klasa ponieważ było 42sześciolatków, w tym roku w szkołach 3 i 5 mamy po kilkoro, łącznie ok. 12 zostaną
rozparcelowani. Osobnej klasy nie będzie.
Radny Eligiusz Uchnast poprosił w przybliżeniu o liczbę osób, które skorzystały z ulgi
przyznanej uchwałą rady w sprawie obniżenia opłaty na drugie i trzecie dziecko w rodzinie
uczęszczające do przedszkola. Czy w przedszkolach jest preferowane postępowanie
konkursowe na stanowisko dyrektora?
Pani kierownik odpowiedziała, że 35 dzieci niepełnosprawnych i 55 rodzeństwa, w sumie
około 100 dzieci. Więcej niż planowała gmina. W kwestii konkursów odpowiedziała, że dla
przedszkoli i szkół jest ta sama ustawa.
Radna Elżbieta Kościow stwierdziła, że cały czas gmina zmierza ku oszczędnościom. Są
dyskusje na ten temat od dłuższego czasu. Arkusze organizacyjne bardzo są rozsądne.
Radna Iwona Skotniczna zapytała czy pani dyrektor przedszkola nr 1 sama zgłosiła chęć
odejścia na emeryturę i czy będzie tylko jeden konkurs w tym właśnie przedszkolu.
Pani Marzanna Wieczorek odpowiedziała, że tak.
Przewodniczący komisji poprosił o pytania, wobec braku, zamknął dyskusję
Do punktu 4.
Informacja na temat prac niezbędnych do wykonania w szkołach w okresie wakacji
celem przygotowania do nowego roku szkolnego 2012/2013.
Pani Marzanna Wieczorek stwierdziła, że radni otrzymali wykaz prac niezbędnych do
przeprowadzenia. (materiał stanowi załącznik do protokołu). To są rzeczywiście prace
niezbędne i nie zaspakajające wszystkich potrzeb. Sukcesywnie co roku są wykonywane
prace w pierwszej kolejności te, które wynikają z zaleceń sanepidu. Co 5 lat są
przeprowadzane przeglądy stanu technicznego budynku i są wykonywane prace wynikające
z protokołu przeglądu mogące stanowić zagrożenie dla bezpiecznego funkcjonowania
placówki. Większe kwotowo remonty, to na prawie 100tys.zł. przesunięta z ubiegłego roku
wymiana okien w szkole nr 2 oraz w przedszkolu 5 wymiana dachu.
Radna Elżbieta Kościow zapytała o ferie letnie od 2-6 lipca, czy to tak krótko?
Pani kierownik odpowiedziała, że zawsze tak krótko, ponieważ dzieci nie chcą być w wakacje
w szkole.
Przewodniczący komisji stwierdził, że też pracował w szkole i z jego doświadczenia wynika,
że dzieci się garnęły na zajęcia sportowe, zwłaszcza zimą.
Radny Sławomir Dymczyk zapytał czy na remonty są zapewnione środki.
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Pani kierownik odpowiedziała, że tak.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał czy przedszkole na Światowicie nie można by podciągnąć do
programu usuwania azbestu?
Pani burmistrz powiedziała, że nie można, program usuwania azbestu dotyczy wyłącznie osób
fizycznych. Przypomniała o termomodernizacji, która będzie w szkołach 5 i 1 oraz
o budowanych placach zabaw w połowie dofinansowywanych przez MEN.
Przewodniczący komisji zamknął dyskusję.
Do punktu 5.
Wakacje 2012- proponowane przez szkoły, MDK, MOSiR formy wypoczynku dzieci
i młodzieży.
Przewodniczący komisji stwierdził, że radni otrzymali materiał poprosił o uwagi i pytania.
Zdaniem Sławomira Dymczyka pieniążków jak nie było tak nie ma, a dyrektorka MDK robi
coś z niczego. Zarówno jej działania jak i działania MOSiR są bardzo efektywne. Jeśli ktoś
chce coś zrobić to robi. Nie mają pieniędzy, a stworzyli program i go realizują. Jakakolwiek
dyskusja radnych w tym względzie jest zbędna. Należy to zatwierdzić nie negować.
Przewodniczący zgodził się z radnym zaznaczając, że oprócz propozycji mogą być jeszcze
zapytania.
Radna Elżbieta Kościow pochwaliła czytelny, 3 tygodniowy, bogaty program MDK.
Przewodniczący komisji zamknął dyskusje, przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.
Do punktu 6.
Sprawy różne.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał o panią dyrektor szkoły na Ciszówce, której kończy się
umowa. Czy będzie organizowany konkurs na stanowisko?
Pani burmistrz odpowiedziała, że nie została jeszcze podjęta decyzja. Zostanie zastosowane
przewidziane ustawą rozwiązanie. Będzie albo organizowany konkurs albo umowa zostanie
przedłużona.
Przewodniczący komisji odczytał zaproszenie dla radnych na 30-lecie przedszkola nr 5.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka-Psyk

Jacek Trynda
4

5

