PROTOKÓŁ Nr 19/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 16 listopada 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. Pan Piotr Wysocki – Dyrektor MOSiR.
Nieobecni radni:
Pani Elżbieta Kościow – usprawiedliwiona
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny 2011/2012.
4. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato w mieście”.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
Przyjęty porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato w mieście”.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny 2011/2012.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
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 zamianę punktu 3 z 4. Poprosił o przegłosowanie porządku
posiedzenia.
Radny Dariusz Muszczak zwrócił się do przewodniczącego komisji, aby tematyce MOSiR
poświęcić odrębne posiedzenie komisji. Poprosił również obecnego dyrektora MOSiR, aby
wyraził zgodę na odbycie się posiedzenia komisji grudniowej lub styczniowej na terenie
MOSIR.
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.
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Do punktu 3.
Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato w mieście”.
Przewodniczący komisji powiedział, że wszyscy radni otrzymali sprawozdania z letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży: sprawozdanie „Lato w mieście z MOSIR” oraz sprawozdanie
z akcji „Lato w mieście”. Wszyscy radni sprawozdania otrzymali. Materiał stanowi załącznik
do protokołu. Otworzył dyskusję na temat pierwszego sprawozdania „Lato w mieście
z MOSiR” za 2012r. Poprosił dyrektora MOSIR o przybliżenie i omówienie tematyki
sprawozdania.
Pan Piotr Wysocki rozpoczął swoją wypowiedź od zaproszenia członków komisji do MOSiR.
Budynek MOSIR jest w bardzo złym stanie i jest potrzeba go remontować. W przeciągu paru
ostatnich lat zmniejszyła się ilość młodzieży korzystającej z MOSiR. Sport zaczyna
przegrywać z innymi atrakcjami. Największym zainteresowaniem wśród młodzieży
w Myszkowie cieszy się basen w okresie wakacyjnym, Orliki, szczególnie boisko do tenisa
ziemnego. MOSIR został wzbogacony o inne atrakcje tj. ścianka wspinaczkowa. Została
doposażona sala boksu, pojawiła się strzelnica na wiatrówki. Ściankę wspinaczkową
odwiedza bardzo dużo ludzi, pojawiła się konieczność zapisów. Znajduje się na sali
gimnastycznej, która została podzielona kotarą W drugiej części ustawione jest tenis stołowy,
sporty walki. Sale gimnastyczne stały się salami wielofunkcyjnymi.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał się dyrektora, czy zamierza wprowadzić
opłaty za ściankę wspinaczkową.
Pan Piotr Wysocki powiedział,że opłaty za korzystanie ze ścianki wspinaczkowej zostanę
wprowadzone w nowym roku. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, zajęcia zostały
wydłużone, w czwartek do 21.30. Jest propozycja, aby w niedzielne dopołudnia zajęcia na
ściance były nieodpłatne.
Radna Iwona Skotniczna zapytała, jaka byłaby to kwota.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że cena oscylowałaby między 5 – 7 zł.
Radna Iwona Skotniczna zapytała, czy ta opłata byłaby za godzinę.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że początkowo myślał, że półtorej godziny wystarczy dla
wspinacza, ale to jest bardzo różnie.
Przewodniczący zapytał się, czy jest instruktor do zajęć na ściance.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że jest 6 przeszkolonych operatorów ścianki, w tym
4 pracowników MOSiR i 2 osoby z zewnątrz, w tym instruktor wspinaczki pana Wojciecha
Kierasia z Żarek.
Radny Andrzej Giewon zapytał czy ta ścianka powstała ze środków Funduszu Alkoholowego
i czy to jest zgodne z prawem.
Radny Wacław Gabryś powiedział, że nie jest ważne źródło finansowania, tylko interes
MOSiR.
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Pan Piotr Wysocki powiedział, że dla określonych grup ludzi w określonych godzinach będą
bezpłatne wejścia. Zapraszana będzie świetlica środowiskowa.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że ścianka powoduje przeciwdziałanie efektom
alkoholizmu, ponieważ jest otwarta dla tych grup społecznych, które bezpośrednio się stykają
z problemem alkoholizmu.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że na temat ścianki wspinaczkowej chciałby
porozmawiać podczas posiedzenia komisji które odbędzie się na terenie MOSiR. Ma kilka
obaw odnośnie dostępności i dalszego funkcjonowania ścianki wspinaczkowej. Na chwilę
ścianka jest czynna przez dwa dni czy o poszczególnych godzinach.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że ścianka wspinaczkowa jest czynna we wtorek od 14.00 –
20.00 i w czwartek od 14.00 – 21.30.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, kiedy będą bezpłatne wejścia na ściankę wspinaczkową.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że obserwuje jakie jest zainteresowanie i będzie myślał
o udostępnieniu tej sali nieodpłatnie w niedziele. We wtorku i czwartki do godziny 17.00
będą miały wejście bezpłatne dzieci ze świetlicy środowiskowej. Zadeklarował, że
porozmawia z kierownictwem świetlicy na temat ilości godzin udostępniania tej ścianki.
Radny Wacław Gabryś zapytał, ile osób na raz może skorzystać z takiej ścianki.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że jednorazowo na sali jest może być 10 – 12 osób, w tym
3 wspinające, 3 asekurujące.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że Myszków jest takim miastem, że każda nowość
cieszy się zainteresowaniem do czasu. Przykładem była siłownia u pana Pawła Brzózki. Czy
dyrektor rozważał brak zainteresowania ścianką wspinaczkową i co dalej w związku z tym.
Miasto Katowice ma dwie ścianki wspinaczkowe i nie cieszą się wielkim powodzeniem, nie
ma tam tłumów. Jaki był koszt tej ścianki.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że ścianka kosztowała około 60 tys. zł brutto. Przyznał, że
bardziej zależało mu na doposażeniu siłowni damskiej i męskiej, ale brakło wtedy środków.
Teraz pieniądze na ten cel są zabezpieczone w budżecie na 2013r. Siłownia męska jest
najczęściej uczęszczana, ale najważniejsza była siłownia damska. Były zgłaszane uwagi
odnośnie bieżni od kobiet, które uczęszczają na siłownię. Bieżnia, którą posiada MOSiR
kosztowała 4,5 tys. zł, a profesjonalna kosztuje 12 tys. zł netto.
Przewodniczący komisji powiedział, że trzeba docenić, że w tym mieście zaczyna się coś
pokazywać. Na razie nie ma potrzeby zamartwiać się tym, co będzie za jakiś czas. Niedawno
radni prowadzili dyskusję nt. uatrakcyjnienia MOSIR.
Radny Dariusz Muszczak nie neguje ścianki, ponieważ każdy przejaw aktywności, który
przyciągnie ludzi jest pozytywnym przejawem. Wyraził swoją opinię na temat siłowni,
twierdząc, że nie spotkał się nigdzie z podziałem na damską i męską. To, że nie dzieli się
siłownię na damską i męską wymaga wypracowania pewnej kultury na takim obiekcie.
Siłownia męska jest w tragicznym stanie, nie jest dziwne, że kobiety nie chcą tam ćwiczyć.
MOSIR zainwestował w sprzęt na damską siłownię, sprzęt ten nie jest profesjonalny. Trzeba
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będzie do niego dokładać, bo będzie się psuł. Jeśli siłownia męska się rozwinie, czyli zostanie
zakupiony profesjonalny sprzęt, kobiety mogą zacząć rezygnować z damskiej siłowni i zaczną
przychodzić na męską. Przyznał, że zna środowisko osób uczęszczających na siłownię
w MOSIR, osoby związane z MOSIR i nie spotkał się z pozytywną opinią nt. damskiej
siłowni. Przekonywał, że siłownia nie jest fabryką produkującą kulturystów, od siłowni
zaczyna się przygotowanie w każdej dyscyplinie sportu. Dodał, że dyrektor stworzył grupę
młodzieży, która uczęszcza do UKS. Trening siłowy jest fundamentem również tej dyscypliny
sportu, czyli piłki nożnej. Proponował, żeby iść za trendem, czyli UKS, sekcje walki karate,
boks i inne. Wszyscy narzekają, że nie ma siłowni.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że siłownia męska jest dość specyficzna, ponieważ jest
połączona z pomostem dla sztangistów. Dla kobiet nie jest komfort ćwiczenia przy takim
hałasie i huku.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że pomost można przenieść do sali obok.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że przenoszenie tego postu to dodatkowe koszty. Sprzęt do
siłowni damskiej kosztował około 40 tys. zł i te kobiety zasłużyły na niego, ponieważ
wcześniejszy sprzęt był gorszejjakości. Zadeklarował, że w 2013r. zostanie zrobiony
porządek na siłowni męskiej.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że radni nie nauczą nikogo kultury, nie mają na to
wpływu. Zaznaczył, że można coś zmienić, ale należy liczyć się z kosztami. Jeśli w budżecie
będą zaplanowane środki na ten cel, pan dyrektor zrobi siłownię męską z prawdziwego
zdarzenia. Jeśli chodzi o ściankę wspinaczkową zgodził się, że kiedyś może się ona znudzić,
ponieważ człowiek jest tak skonstruowany, że zmieniają mu się, co jakiś czas gusty. Na
pewno zmieni się kiedyś zainteresowanie ścianką, bo stanie się ona niepopularna. Ważne jest,
że poszukuje się w naszym mieście czegoś nowego. Jest to też rozpoznanie lokalnego rynku.
Każda dyscyplina ma swoje upadki i wzloty. Podsumował, że podjęte kroki i działania są
prawidłowe, to wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom. Zaproponował, żeby podejmować
nowe działania, przemyślane i dobrze skalkulowane.
Radna Elżbieta Kościow podkreśliła wielość form wakacyjnego wypoczynku młodzieży
Oferta zaproponowana młodzieży jest duża i interesująca. Sprawozdanie jest wyczerpujące,
zadawalająca jest ilość dzieci korzystająca z różnych zajęć zaproponowanych przez MOSIR.
Przewodniczący komisji podziękował panu dyrektorowi za wyczerpujące omówienie
sprawozdania z akcji „Lato w mieście z MOSIR”. Przedstawił drugie sprawozdanie „Lato
w mieście”, zapytał czy radni mają pytania, uwagi. Otworzył dyskusję.
Radny Wacław Gabryś powiedział, że sprawozdanie jest prawidłowe, nie można mieć do
niego żadnych zarzutów.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że pracownicy i dyrekcja MDK dostrzega warunki
pogodowe. Mimo, że program zakłada określone działania na terenie MDK, widać
elastyczność tych działań. Dyrekcja potrafi zmienić zaplanowany wcześniej program do
konkretnych potrzeb.
Radna Elżbieta Kościow pochwaliła program „Lato w mieście”, zwróciła uwagę na wiele
kształcących zajęć. Czy te zajęcia są prowadzone przez wolontariuszy.
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Radny Andrzej Giewon powiedział, że są prowadzone przez instruktorów z MDK, mający
wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne.
Do punktu 4.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny 2011/2012.
Przewodniczący komisji powiedział, że wszyscy radni taką informację otrzymali. Poprosił
panią Marzannę Wieczorek o omówienie przedłożonej informacji.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że ustawa o systemie oświaty precyzuje, że jest to
informacja o zadaniach zrealizowanych przez placówki, dla których organem prowadzącym
jest gmina Myszków, ze szczególnym uwzględnieniem egzaminów. Jeżeli chodzi o wyniki
egzaminów szkół podstawowych i gimnazjalnych są one zestawione w formie tabelarycznej.
Tabele obrazują porównanie między szkołami i odniesienie do wyniku krajowego,
wojewódzkiego i gminnego. Wyniki egzaminów szkół podstawowych i gimnazjalnych
oscylują w granicach średniej wojewódzkiej i średniej krajowej. Generalnie wyniki
sprawdzianu szkół podstawowych utrzymują się na podobnym poziomie od 22 do 24
punktów. Egzamin gimnazjalny w tym roku po raz pierwszy był w nowej wersji ocenianej
z każdego przedmiotu i wersji procentowej, dlatego nie ma zestawienia porównawczego.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda otworzył dyskusję.
Radny Wacław Gabryś pochwalił jakość i czytelność przedstawionego sprawozdania.
Radna Iwona Skotniczna zapytała o frekwencję uczniów na zajęciach lekcyjnych. Jak
wygląda problem absencji uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Czy są takie
przypadki i jaka jest ściągalność.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że frekwencja uczniów nie jest zła, większość
przypadków wynika z absencji chorobowej uczniów, która jest usprawiedliwiona. W szkołach
podstawowych nie ma takich problemów, czasem zdarza się to w gimnazjach. Odbywa się to
w takim trybie jak w szkołach średnich. Wzywania są rodzice na rozmowę, na ogół odnosi to
skutek. Kary administracyjne nakłada się, gdy rodzic w dalszym ciągu się nie wywiązuje.
W tej chwili jest taki jeden przypadek w ZSP nr 3.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał odnośnie finansowania oświaty, czy na oświatę przypada
stały procent subwencji.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że tak się teraz matematycznie złożyło, że subwencje
oświatowe mają w ciągu dwóch ostatnich lat mają ten sam procent.
Przewodniczący komisji zapytał odnośnie egzaminu zewnętrznego dla gimnazjum. Czy
zostaje podział na przedmioty przyrodnicze, nie ma podziału na fizykę, geografię, chemię.
Pani Marzanna Wieczorek
w zestawieniach nie.
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Radny Wacław Gabryś zapytał, czy wszystkie dzieci objęte są pomocą materialną. Są takie,
które się wstydzą.
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Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że wszystkie dzieci są objęte pomocą materialną. Co
roku spada liczba uczniów, którym przysługują stypendia socjalne, kiedyś było około 600,
teraz około 400. Nie wynika to z niewiedzy, tylko z niskiego kryterium dochodowego, które
wynosi 351 zł na osobę. Od 1 listopada 2012r. kryterium zostało podniesione, teraz jest ponad
400 zł. Może być taka sytuacja, że liczba uczniów, którym przysługuje to stypendium
wzrośnie.
Przewodniczący komisji zadał pytanie odnośnie liczby urodzonych dzieci, która w ostatnich
latach jest na podobnym poziomie. Czy wszystkie z tych urodzonych dzieci uczęszczają do
gminnych szkół.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że potencjalnie są to uczniowie klas pierwszych.
W większości przypadków liczba dzieci się odlicza, ale są przypadki, gdzie dzieci wyjechały
za granicę. Corocznie może to być kilka przypadków migracyjnych.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał, czy została rozpatrzona dodatkowa transza dla projektu
związanego z wykluczeniem cyfrowym. Ile było złożonych wniosków.
Pani burmistrz powiedział, że wszystkie wnioski zostały już rozpatrzone. Praktycznie
wszyscy, którzy złożyli wnioski o uczestnictwo w projekcie i spełniali określone warunki,
zostali wybrani. Gmina jest jeszcze przed przetargiem na zakup komputerów, dlatego można
się ich spodziewać w roku przyszłym. Wniosków zostało złożonych około 80. Podkreśliła, że
gmina dzięki Instytucji Wdrażającej miała możliwość wykorzystania oszczędności na
rozszerzenie projektu.
Radna Elżbieta Kościow poruszyła temat przedszkoli. Zapytała, czy jest takie
zapotrzebowanie w związku z dużą liczbą dzieci, żeby stworzyć dodatkowy oddział
przedszkolny.
Pani Marzanna Wieczorek powiedział, że przez przesunięcie nowej reformy oświatowej
został zburzony rytm przyjmowania dzieci do przedszkoli, chodzi o 6-latków, które miały
w tym roku rozpocząć edukację szkolną. Gmina ma problemy w przedszkolach, związane
z brakiem wolnych miejsc. W ubiegłym roku do szkoły podstawowe poszło prawie 50 dzieci
sześcioletnich. Ustawowe przesunięcie obowiązku szkolnego sześciolatków do 2014r.
spowodowało, że rodzice podjęli zupełnie inną decyzję i zostawili dzieci w przedszkolach.
W tym roku kilkoro sześciolatków poszło do szkoły. Gmina została zmuszona podzielić
grupy, żeby nie przekroczyć limitu 25 dzieci i stworzyć dodatkowe oddziały od
1 października. Jest to rozwiązanie tymczasowe, bo odbyło się kosztem sal gimnastycznych
oraz sal zajęć. Jeśli w przyszłym roku będzie podobna sytuacja, to gmina będzie mieć w maju
problem. Konieczne będą nowe sale w przedszkolach. W tym roku populacji trzy
i czterolatków zostało przyjętych około 10% - 15%, a zainteresowanie jest dużo większe.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał, czy to jest technicznie możliwe we wszystkich placówkach.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że nie jest to możliwe w żadnej placówce
przedszkolnej, poza Przedszkolem nr 5 na ul. Stalowej, gdzie wynajmowane są sale na
Świetlicę Środowiskową. One zostały wynajęte przez MOPS, kiedy przedszkole było
w połowie puste. W tej chwili odzyskanie tych sal jest celowe i niezbędne.
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Pani burmistrz wyjaśniła, że celem gminy nie jest likwidacja tej świetlicy. Trzeba się
zastanowić, jakie znaleźć rozwiązanie. Gmina będzie rozmawiać z dyrekcjami szkół na ten
temat.
Przewodniczący komisji zapytał, czy można byłoby rozpatrywać utworzenie nowego
przedszkola.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że 39 dzieci znalazło miejsce w Niepublicznym
Przedszkolu „Puchatek”.
Radny Wacław Gabryś zapytał o sytuację pracowników administracji i obsługi w szkołach,
czy uległy zmianie wynagrodzenia tej grupy pracowniczej.
Pani burmistrz powiedziała, że w budżecie na rok przyszły nie jest zabezpieczona kwota na
podwyżki, ale są rozważane takie możliwości w trakcie roku. Jeśli będzie taka możliwość
gmina wykorzysta oszczędności z zadań oświatowych. Do dnia dzisiejszego związki
zawodowe, które miały określić kwotowo wynagrodzenia pracowników administracji
i obsługi, nie uczyniły tego.
Przewodniczący komisji podziękował za przedstawienie pani kierownik za informację
o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny 2011/2012.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Przewodniczący komisji powiedziała, że wszyscy radni taką informację otrzymali.
1/Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
przez miasto Myszków.
Pani burmistrz powiedziała, że jest to uchwała skierowana do stowarzyszeń sportowych, na
które corocznie przyznawane są dotacje. W ramach tych środków będzie ogłoszony konkurs.
Projekt uchwały nie zawiera żadnych zmian.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
2/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Myszków
w 2013r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Pani burmistrz powiedziała, że projekt uchwały nie zawiera żadnych zmian. W 2012r.na
stowarzyszenia była przeznaczona kwota 260 tys. zł, a w budżecie na 2013r. kwota została
zwiększona o 70 tys. zł. Wartość pomocy udzielona tym stowarzyszeniom wyniosła ogółem
330 tys. zł dzieli się na sport w wysokości 180 tys. zł i wolontariat w wysokości 150 tys. zł,
na który składa się kultura, przeciwdziałanie alkoholizmowi, dziedzictwo narodowe. W takich
kategoriach gmina będzie udzielać pomocy. Wzrost kwot dotacji jest taki, na ile pozwala
gminie budżet.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
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Do punktu 6.
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda odczytał pismo skierowane do pana burmistrza
i Rady Miasta w Myszkowie dotyczące dofinansowania żłobka działającego w formie klubu
dziecięcego w Klubie Bawiland w Myszkowie. Żłobek działa od 1 października br. na mocy
ustawy żłobkowej z 04.02.2011r.
Pani burmistrz powiedziała, że w momencie jak wpłynęło pismo do Urzędu Miasta była
rozważana pomoc finansowa dla klubu dziecięcego. Pomoc gminy w tym zakresie jest jak
najbardziej zasadna. Weszła w życie ustawa żłobkowa, która mówi, że gmina powinna
pomagać rodzicom dzieci do lat 3. Niestety przy konstrukcji budżetu gmina zderzyła się
z różnymi finansowymi dylematami. W tej chwili gmina nie ma obowiązku. Jeśli chodzi
o dopłaty do przedszkoli niepublicznych i utrzymywanie gminnych przedszkoli gmina ma taki
obowiązek. Jeśli chodzi o dopłatę opieki nad dziećmi do lat 3 w placówkach żłobkowych,
gmina nie ma takiego obowiązku. W przyszłorocznym budżecie na ten cel kwota nie jest
zaplanowana. Pismo dotyczące opieki żłobkowej zostało skierowane od osób prowadzących
działalność gospodarczą. Jeśli chodzi o zainteresowanie tematem żłobków, w ubiegłym roku
wśród mieszkańców Myszkowa była przeprowadzona ankieta. Ankietę wypełniło tylko 65
osób. Z tych 65 osób 85% było zdecydowanych na korzystania z takiej formy opieki, gdyby
była taka możliwość. W ankiecie było również pytanie, do jakiej kwoty osoby są w stanie
wydać pieniędzy na taką formę opieki. Ze wszystkich ankietowanych 41 osób było w stanie
ponieść koszty w wysokości około 200 zł. Przy tak wysokim bezrobociu to ogromny problem.
Radny Wacław Gabryś powiedział, że w takiej sytuacji gmina powinna pomagać.
Radny Dariusz Muszczak dodał, że tym bardziej, że mówi się dużo o wspieraniu drobnej
przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu skutkom bezrobocia. Pojawiła się taka potrzeba, mamy
duży procent bezrobocia na lokalnym rynku, gmina w takim wypadku powinna pomagać
takim matkom, dla których brak żłobka jest barierą.
Pani burmistrz zapytała, czy radni mają konkretne propozycje odnośnie kwoty wsparcia lub
wniosek.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że na pewno większość radnych jest za wsparciem.
Trudno operować kwotą, ale na pewno trzeba tym matkom pomóc.
Komisja sformułowała następujący wniosek:
Komisja wnioskuje o uzupełnienie informacji dotyczącej kosztów ponoszonych przez
rodziców za pobyt dziecka w żłobku mieszczącym się w Klubie dziecięcym Bawiland.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, wniosek
został przyjęty.
Przewodniczący komisji odczytał drugie pismo skierowane na komisję odnośnie poprawy
ścieżki prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 7 na Będuszu.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że to pismo było rozpatrywane na wcześniejszej komisji.
Ścieżka, o której mowa w piśmie biegnie wzdłuż pasa drogi wojewódzkiej. Zachodzi również
prawdopodobieństwo, że część drogi biegnie przez prywatne działki.
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Pani burmistrz powiedział, że gmina będzie rozpoznawać temat.
Przewodniczący komisji odczytał trzecie pismo od Związku Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego, skierowane do przewodniczącej Rady Miasta w Myszkowie. Pismo
dotyczy wsparcia finansowego na zakup sztandaru i przekazania go zespołowi wokalnemu
ESKADRA na ich 10-lecie. Zespół wojskowy Eskadra aktywnie uczestniczy w życiu
kulturalnym miasta, powiatu, województwa i kraju. Za swoją aktywność został wielokrotnie
nagrodzony. Uroczyste przekazanie sztandaru jest zaplanowane w I półroczu 2013r.
Pani burmistrz powiedziała, że przedstawiciele tego związku dostali wskazówkę z Urzędu
Miasta, że jest taka możliwość, żeby to stowarzyszenie złożyło wniosek i otrzymało dotację.
Powiedziała, że przedstawiciele tego stowarzyszenia proszą o wsparcie również osoby
prywatne.
Radny Andrzej Giewon potwierdził, że stowarzyszenie jest bardzo zaangażowane w różne
uroczystości patriotyczne i kulturalne miasta. Poruszył temat MDK w Myszkowie. Obecnie
kina przechodzą z systemu analogowego na cyfrowy. Chcąc kino w MDK przekształcić na
cyfrowe, są to koszty w granicach 350 tys. zł, z czego można ubiegać się o zwrot połowy
kosztów. Niektórzy dystrybutorzy tworzą jeszcze taśmy analogowe, ale jest tendencja do
odchodzenia od takiej formy. Trzeba się nad tym zastanowić, ponieważ za kilka miesięcy
może pojawić się problem ze znalezieniem na rynku taśm analogowych.
Pani burmistrz powiedziała, że ten temat nie był poruszony przy konstruowaniu budżetu na
2013r.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że o tym wiadomo dopiero od miesiąca.
Radny Dariusz Muszczak odniósł się do wypowiedzi radnego Andrzeja Giewona, stwierdził,
że pójście w stronę cyfryzacji kina jest dobrym pomysłem. Sala widowiskowa w MDK
również wymaga remontu. Jeśli chodzi o technologię, Myszków dzieli ogromna przepaść od
innych miast. Trzeba pomyśleć o środkach unijnych na ten cel.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że jest możliwość uzyskania środków z Funduszu
Alkoholowego. Świetlica środowiskowa mogłaby korzystać z niektórych projekcji
nieodpłatnie. MDK w swoich zasobach posiada taśmy o tematyce przeciwalkoholowej.
Pani burmistrz powiedziała, że jest to temat do rozważenia.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodniczący komisji

Protokołowała

Magdalena Niewiadomska

Jacek Trynda
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