PROTOKÓŁ Nr 17/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 21 sierpnia 2012r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 9 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pani Iwona Franelak – z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa.
3. Pani Marzanna Wieczorek – kierownik MZEASZiP.
4. Pani Jolanta Kempa – z-ca kierownika MZEASZiP.
5. Aleksandra Pindych – dyrektor MDK
Nieobecni radni:
Pani Iwona Skotniczna – usprawiedliwiona.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. 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.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 9 głosach za, protokół został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 3.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/Projekt uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod
nazwą Miejski Dom Kultury w Myszkowie.
Poprosił o przedstawienie projektu uchwały przez panią Dyrektor MDK w Myszkowie
Aleksandrę Pindych.
Pani Aleksandra Pindych przedstawiła wprowadzone zmiany do uchwały. Uchwała ma
związek ze zmianą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia
25 października 1991r., która jest dla nas obligatoryjna i obowiązuje od 01.01.2012r.
Zaproponowane zmiany są zmianami kosmetycznymi, dotyczą źródeł finansowania.
W starym statucie był zapis, na czym polega gospodarka finansowa MDK. Zgodnie z nową
ustawą w statucie musi znaleźć się podział na dotacje podmiotowe, celowe i wszelkie inne
źródła np. przychody z prowadzonej przez MDK działalności gospodarczej. W październiku
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2004r. została uchwalona uchwała w sprawie zmian w statucie, tekst nie był ujednolicony,
stąd sporządzenie nowego statutu.
Pani dyrektor powiedziała, że została dokonana jeszcze jedna zmiana w statucie MDK,
w rozdz. II § 6, który mówi o przedmiocie i zakresie działania. W poprzednio obowiązującym
statucie była informacja o współpracy ze szkołami i przedszkolami w zakresie bezpłatnego
wynajmu sal. Po zmianach sformułowanie to otrzymało brzmienie: „w zakresie wychowania
kulturalnego”.
Przewodniczący zapytał czy taki zamiar pozostanie, który kiedyś istniał w statucie?
Pani dyrektor powiedziała, że MDK współpracuje ze szkołami i przedszkolami w zakresie
organizacji imprez. Nie ma potrzeby, żeby istniał zapis w statucie o wykonywaniu takich
usług bezpłatnie. Każda usługa polegająca na organizowaniu imprez jest wychowaniem
kulturalnym.
Przewodniczący komisji zapytał czy radni mają uwagi oraz zapytania do projektu uchwały.
Radni pytań nie zgłosili.
Odbyło się głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały. W głosowaniu uczestniczyło
9 radnych, przy 9 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Obecny na komisji mieszkaniec Myszkowa Pan Zenon Adam Kudryś zwrócił się o podanie
podstawy prawnej, zgodnie z którą zostały zaproponowane zmiany w statucie MDK.
Pani dyrektor powiedziała, że podstawą prawną jest ustawa o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. ze zmianami, które 01.01.2012r. weszły
w życie.
Przewodniczący komisji przystąpił do zaopiniowania pozostałych projektów uchwał.
2/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie
z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Myszkowie.
Przy omawianiu projektu uchwały zabrała głos pani Marzanna Wieczorek – kierownik
MZEASZiP.
Pani kierownik opowiedziała o zmianach w uchwałach podjętych w 1999r., w których
zostały określone obwody szkół, wynikających z podjętej w dniu 26 czerwca 2012r. uchwały
Nr XX/165/2012 Rady Miasta w Myszkowie w sprawie ujednolicenia nazewnictwa ulic na
terenie miasta Myszkowa. Obowiązek naniesienia zmian wynika z konieczności
doprecyzowania podziału niektórych ulic pomiędzy obwody dwóch szkół. Zmiany wynikają
z konieczności wprowadzenia właściwego nazewnictwa ulic obwodach do ogólnopolskiego
rejestru szkół w związku z realizacją ustawy o Systemie Informacji Oświatowej. Polegają na
uwzględnieniu i doprecyzowaniu ulic w obwodach szkół, w przypadku tego projektu uchwały
nie ma ul. Jodłowej i została dodana ul. Krucza.
Przewodniczący komisji zapytał czy radni mają uwagi oraz zapytania do projektu uchwały.
Radni zgłaszali pytania.
Radny Wacław Gabryś zapytał czy to znaczy, że tylko uczniowie z tej szkoły mogą do niej
uczęszczać oraz czy ta sama sytuacja dotyczy gimnazjum.
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Pani Marzanna Wieczorek odpowiedziała, że uczniowi, który mieszka w obwodzie danej
szkoły, dyrektor szkoły nie może odmówić przyjęcia. Dyrektor tworzy tyle klas ile mieszka
uczniów w obwodzie danej szkoły. Uczeń ma prawo uczęszczać do szkoły pozaobwodowej,
ale tam dyrektor nie ma obowiązku przyjęcia, przyjmuje tylko wtedy, gdy ma miejsce. Na
tym polega specyfika zatwierdzania arkuszy organizacyjnych podziału na klasy. Pani
Marzanna Wieczorek powiedziała, że ta identyczna sytuacja dotyczy gimnazjum.
Przewodniczący komisji zapytał czy te dzieci mogą się ubiegać o miejsce w szkole poza
obwodowej.
Pani burmistrz powiedziała, że nie, może to powodować zwiększenia ilości dzieci w klasach
oraz w podziale na grupy.
Radna Elżbieta Kościow zwróciła uwagę, że największe zmiany dotyczą obwodu gimnazjum
nr 4, zostały dołączone ulice: Krótka, Różana, Hutników, 8 Marca.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy przy tworzeniu klas brane są pod uwagę jakieś
standardy. Zwrócił uwagę, że grupa 30 uczniów w klasie gimnazjalnej oznacza spore
problemy wychowawcze.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że te kryteria są określane zarządzeniem burmistrza
raz w roku, zgodnie z którym średnia ilość dzieci w klasie wynosi 23 – 25. Zmiany ilościowe
grup są zatwierdzane przez Radę Miasta w Myszkowie.
Radny Eligiusz Uchnast dodał, że gminy nie stać na takie zmiany, które mogłyby kosztować
kolejne 3 mln kredytu.
Radny Wacław Gabryś zapytał czy jest w Myszkowie zapotrzebowanie na klasy sportowe, bo
według jego wiedzy w ZSP nr 5 jest klasa sportowa.
Zdaniem pani kierownik klasa sportowa istnieje od wielu lat, dzieci z całego terenu
Myszkowa mogą przystąpić do nauki w klasie sportowej. Podkreśliła, że aktualnie istnieje
taki problem, że jest brak naboru do tej klasy, z uwagi na małą ilość chętnych. W tym roku
klasa ma liczyć 25 dzieci, zapisało się 12 osób, a nauczyciel ma zmniejszony etat.
Radny Sławomir Dymczyk zapytał, czy w tej klasie dzieci grają tylko w siatkówkę.
Pani kierownik odpowiedziała, że w ubiegłym roku główną dyscypliną w klasie sportowej
była piłka nożna.
Radny Dariusz Muszczak miał pytanie czy to są klasy ogólno sportowe czy o profilu
siatkarskim.
Pani kierownik powiedziała, że są to klasy ogólno sportowe, profil jest ustalany w zależności
od zainteresowań młodzieży.
Radny Dariusz Muszczak zapytał panią burmistrz czy gmina Myszków biorąc udział
w programie Mój Orlik 2012 brała kiedykolwiek pod uwagę budowę bieżni. Zwrócił uwagę,
że warto byłoby zbudować jedną bieżnię na jednym z Orlików. Kiedyś było dużo biegaczy,
teraz młodzież nie ma możliwości rozwoju w innych dziedzinach. Radny zwrócił uwagę, że
w województwie mazowieckim widział kilka boisk z bieżniami.
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Pani Iwona Franelak odpowiedziała, że na Orlikach wybudowanych przez gminę Myszków
nie ma bieżni z uwagi na to, że program Mój Orlik 2012 finansowany jest ze środków
wojewódzkich i ministerialnych, a gmina musi się dostosować do wymagań stawianych przez
te instytucje.
Radny Dariusz Muszczak z przykrością stwierdził, że budując Orliki gmina zaspakaja
zapotrzebowanie młodzieży tylko w jednej dyscyplinie, w której nie odnosimy sukcesów.
Jego zdaniem brak zaplecza sportowego innego niż piłka nożna, to ograniczanie rozwoju
dzieci w innych dyscyplinach.
W przekonaniu pani burmistrz lepiej skorzystać z dostępnego programu i umożliwić
młodzieży rozwój w tych dyscyplinach, które oferuje program Mój Orlik 2012.
Przewodniczący komisji dodał, że pamięta czasy, kiedy była bieżnia na stadionie MKS, na
której odbywały się zajęcia dla młodzieży.
Radny Eligiusz Uchnast podkreślił, że teraz młodzież nie ma swojego opiekuna, który
społecznie szkoliłby ją.
Radny Sławomir Dymczyk przypomniał radnym, że kiedy gmina dotowała utrzymanie MKS
nie brakowało działaczy natomiast, kiedy okazało się, że środki na ten cel
zostały wstrzymane, a działacze klubu odeszli.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie
z dnia 11 marca 1999r w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2
w Myszkowie.
Pani kierownik wskazała na zmianę, która została dokonana w uchwale, polegającą na
zmianie nazewnictwa ulicy Żabiej na Papieską.
Przewodniczący komisji zapytał czy radni mają uwagi oraz zapytania do projektu uchwały.
Radni pytań nie zgłosili.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
4/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie
z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3
w Myszkowie.
Pani kierownik wskazała na zmianę, która została dokonana w uchwale, polegającą na
doprecyzowaniu numeracji ulic: Kościuszki, 11 Listopada, Wyszyńskiego i Słowackiego.
Przewodniczący komisji zapytał czy radni mają uwagi oraz zapytania do projektu uchwały.
Radni pytań nie zgłosili.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
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5/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie
z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4
w Myszkowie.
Pani kierownik wskazała na zmianę, która została dokonana w uchwale, polegającą na
dodaniu ulicy Gruchla.
Przewodniczący komisji zapytał czy radni mają uwagi oraz zapytania do projektu uchwały.
Radni pytań nie zgłosili.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
6/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie
z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5
w Myszkowie.
Pani kierownik wskazała na zmianę, która została dokonana w uchwale, polegającą na
doprecyzowaniu numeracji ulic: Kościuszki, 11 Listopada, Wyszyńskiego, Słowackiego oraz
1 Maja.
Przewodniczący komisji zapytał czy radni mają uwagi oraz zapytania do projektu uchwały.
Radni pytań nie zgłosili.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
7/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie
z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 6
w Myszkowie.
Pani kierownik wskazała na zmianę, która została dokonana w uchwale, polegającą na
doprecyzowaniu numeracji w ulicy Słowackiego.
Przewodniczący komisji zapytał czy radni mają uwagi oraz zapytania do projektu uchwały.
Radni pytań nie zgłosili.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
8/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 34/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie
z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7
w Myszkowie.
Pani kierownik wskazała na zmianę, która została dokonana w uchwale, polegającą na
doprecyzowaniu numeracji ulicy Pułaskiego i zmiana nazewnictwa z Hetmana Czarnieckiego
na Czarnieckiego.
Przewodniczący komisji zapytał czy radni mają uwagi oraz zapytania do projektu uchwały.
Radni pytań nie zgłosili.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
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9/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie
z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8
w Myszkowie.
Pani kierownik wskazała na zmianę, która została dokonana w uchwale, polegającą na
dodaniu ulicy Gruchla i zmianie nazewnictwa ulicy Kręciwilk na Koronacyjną.
Przewodniczący komisji zapytał czy radni mają uwagi oraz zapytania do projektu uchwały.
Radna Elżbieta Kościow poprosiła o sprawdzenie ulicy Gruchla oraz zapytała o ulicę
Kopalnia.
Z-ca kierownika MZEASZiP Jolanta Kempa wytłumaczyła zmiany w numeracji ulicy
Gruchla, wskazując ich lokalizacją na mapie Myszkowa.
Pani Iwona Franelak zwróciła uwagę na doprecyzowanie numeracji ulicy Gruchla
w obwodzie nr 8, polegającej na dodaniu numeracji parzystej od numeru 18 oraz nieparzystej
od numeru 25.
Sformułowano wniosek następującej treści:
Komisja wnioskuje o doprecyzowanie numeracji domów przy ulicy Gruchla w projekcie
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia
11 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8 w Myszkowie.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, wniosek
został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
10/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/V/99 Rady Miejskiej
w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie założenia gimnazjum.
Pani kierownik wskazała na zmianę, która została dokonana w uchwale, polegającą na
dodaniu ulicy Pięknej.
Przewodniczący komisji zapytał czy radni mają uwagi oraz zapytania do projektu uchwały.
Radni pytań nie zgłosili.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
11/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 37/V/99 Rady Miejskiej
w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie założenia gimnazjum.
Pani kierownik wskazała na zmianę, która została dokonana w uchwale, polegającą na
zmianie nazewnictwa ulicy z Żabiej na Papieską oraz doprecyzowanie numeracji ulicy
1 Maja numery parzyste od numeru 86 oraz nieparzyste od numeru 95.
Przewodniczący komisji zapytał czy radni mają uwagi oraz zapytania do projektu uchwały.
Radni pytań nie zgłosili.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
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12/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/V/99 Rady Miejskiej
w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie założenia gimnazjum.
Pani kierownik wskazała na zmianę, która została dokonana w uchwale, polegającą na
doprecyzowaniu numeracji nieparzystej w ulicach 11 Listopada i Kościuszki.
Przewodniczący komisji zapytał czy radni mają uwagi oraz zapytania do projektu uchwały.
Radni pytań nie zgłosili.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
13/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 39/V/99 Rady Miejskiej
w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie założenia gimnazjum.
Pani kierownik wskazała na zmianę, która została dokonana w uchwale, polegającą na
dodaniu całej ulicy Gruchla bez podziału na numerację oraz ulicy Kopalnia.
Przewodniczący komisji zapytał czy radni mają uwagi oraz zapytania do projektu uchwały.
Radni pytań nie zgłosili.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
14/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 40/V/99 Rady Miejskiej
w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie założenia gimnazjum.
Kierownik MZEASZiP wskazała na zmianę, która została dokonana w uchwale, polegającą
na doprecyzowaniu numeracji w ulicach: 11 Listopada, Wyszyńskiego, 1 Maja i Kościuszki.
Przewodniczący komisji zapytał czy radni mają uwagi oraz zapytania do projektu uchwały.
Radni pytań nie zgłosili.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
15/ Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Koziegłowy w realizacji zadań
własnych w zakresie edukacji publicznej.
Projekt uchwały dotyczy sytuacji, gdzie dziecko z terenu Myszkowa będzie uczęszczać do
przedszkola w Koziegłowach (Koziegłowy, oddział Stara Huta).
Przewodniczący komisji zapytał czy radni mają uwagi oraz zapytania do projektu uchwały.
Radni pytań nie zgłosili.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Więcej pytań nie zgłoszono, przewodniczący poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały.
Do punktu 4.
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji otworzył dyskusję.
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Radny Sławomir Dymczyk podjął temat podwyżki wody przez wodociągi, podkreślając skalę
problemu. Powiedział, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępniła do publicznej wiadomości
listę dłużników na klatkach schodowych. Dług spółdzielni wynosi 3,5 mln zł. Radny poruszył
problem windykacji, która sięga poniżej 20% oraz problem mieszkań socjalnych.
Radny Eligiusz Uchnast poruszył temat obwodnicy Myszkowa. Odczytał zawiadomienie
o wszczęciu postępowania o ustalenie granic działek w charakterze sąsiada. Zasadniczym
celem wypowiedzi jest wskazanie, że Zarząd Dróg Wojewódzkich ma zamiar wywłaszczać,
albo robi podziały działek wykraczające poza zakres opinii radnych odnośnie skrzyżowania
ulicy Siewierskiej z obwodnicą. Radny ma informację, że mieszkańcy ulicy Siewierskiej
składali wnioski do ZDW z zapytaniem o termin rozpoczęcia budowy obwodnicy. ZDW
odpowiedział, że mieszkańcy zostaną powiadomieni o sprawie 3 miesiące przed
rozpoczęciem realizacji projektu.
Pani Iwona Franelak zapytała czy mieszkańcy otrzymali informację od ZDW nt. terminu
realizacji inwestycji.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że nie. Radny zwrócił się do pani burmistrz z prośbą
o sprawdzenie pod względem prawnym czym będzie skutkowało dla mieszkańców podpisanie
protokołu granicznego, ponieważ z jego treści nie wynika jednoznacznie, że ustalenie granicy
będzie na działkę dzieloną.
Radna Elżbieta Kościow zapytała o przygotowania oraz zmiany na stanowiskach na
rozpoczęcie roku szkolnego.
Pani burmistrz poinformowała, że od 01.09. 2012r. zostaną powierzone na 10 miesięcy
stanowiska na dyrektora w trzech placówkach edukacyjnych: pani B. Raczek - ZSP nr 3, pani
B. Cupiał – Przedszkole nr 1 oraz pani B. Kończyk – Szkoła Podstawowa nr 4.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Magdalena Niewiadomska

Jacek Trynda
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