PROTOKÓŁ Nr 28/13
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 22 listopada 2013 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 10 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pani Iwona Franelak – Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa.
3. Pani Marzanna Wieczorek – Kierownik MZEASZiP.
4. Pani Aleksandra Pindych – Dyrektor MDK.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny 2012/2013.
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
10 radnych. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 9 głosach za, 1 głosie wstrzymującym się, protokół
został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 3.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny 2012/2013.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda stwierdził, że wszyscy radni otrzymali informację
(materiał stanowi załącznik do protokołu). Otworzył dyskusję w tej kwestii. Przyznał, że ta
informacja przedstawiona jest szczegółowo i przejrzyście.
Radna Elżbieta Kościow potwierdziła, że materiał jest bardzo rzetelny, oświata jest w dobrej
kondycji. Poruszyła kwestię dachu Przedszkola nr 3 oraz placu zabaw przy SP nr 4.
Pani Burmistrz powiedziała, że gmina składała wniosek o Radosną szkołę. Musimy liczyć się
z tym, że wkład gminy będzie trochę większy. Nie będzie to dofinansowanie do końca 50/50
z tego względu, że są tam dzieci specjalnej troski i plac zabaw musi być wyposażony w takie
urządzenia, które odpowiadają tej grupie dzieci. Jeśli chodzi o dach na Przedszkolu nr 3,
gmina jest po bardzo trudnych rozmowach z wykonawcą. Przyniosły one skutek, w tej chwili
prace idą tam w tempie zadawalającym.
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Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zwrócił uwagę radnych na str. 46 źródła środków
finansowych na oświatę. Zawsze na oświatę wydawaliśmy spore nakłady z budżetu miasta.
Mówiliśmy, że utrzymanie szkół jest dużym obciążeniem, to dobrze gospodarowane
pieniądze, czy też większe subwencje oświatowe?
Radny Sławomir Dymczyk dodał, że może kontrola wydatków.
Pani Burmistrz dodała, że to zasługa również polityki odnośnie zatrudnienia prowadzonej
przez gminę, dużo mniejsza liczba urlopów zdrowotnych, mniejsze dopłaty do średnich.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że to, że nie zlikwidowaliśmy tych
szkół, nie było takie mocno obciążające.
Pani Burmistrz przypomniała radnym, że szukano rozwiązań, jeśli chodzi o Ciszówkę
i Będusz. Jeżeli chodzi o Ciszówkę, gmina utworzyła oddział dla dzieci autystycznych, jeśli
chodziło o szkołę na Będuszu, gmina próbuje utworzyć szkołę muzyczną. Jest bardzo dobry
oddźwięk, jeśli chodzi o miasto. Ponad 320 ankiet zwrócono, potem odbyło się spotkanie
w MDK, gdzie pan Andrzej Nowak przedstawił bardzo dokładnie zasady działania szkoły
muzycznej. Poprosiliśmy rodziców o przemyślane decyzje, bo to nie jest kółko zainteresowań
nie dodatkowe zajęcia, tylko szkoła muzyczna. Efektem tych rozmów jest to, że ostatecznie
74 osoby zdecydowały po przedstawieniu wszystkich obowiązków dla rodziców tych dzieci.
Mając takie wsparcie dla tej inicjatywy, gmina będzie się przymierzać do utworzenia szkoły
muzycznej, ponieważ dla takiej grupy osób można te działania podejmować. Stąd próba
zagospodarowania istniejących obiektów oraz poszerzenia oferty szkół, po to żeby one
funkcjonowały w mieście.
Radna Mariola Tabaka zapytała, od kiedy zaczęłaby funkcjonować szkoła muzyczna?
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że od września 2014r.
Pani Burmistrz powiedziała, że gmina planuje na grudzień podjęcie takiej uchwały
intencyjnej. Później należy podjąć kroki, w tej kwestii współpraca z ministerstwem jest
niezbędna.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał się o wyniki egzaminów zewnętrznych dla
szkół podstawowych – sprawdzian umiejętności po klasie VI (str. 19 informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny 2012/2013) i wyniki egzaminu
zewnętrznego po klasie III (str. 21). Można wyciągnąć wnioski.
Radna Elżbieta Kościow stwierdziła, że można powiedzieć, że najmniejsze szkoły w mieście
mają najlepsze wyniki, miała na myśli SP nr 4 oraz SP nr 6.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że warto byłoby odnieść te wyniki do
średnich w skali województwa oraz średnich w skali kraju. Te wyniki w przypadku każdej
szkoły są powyżej, są to dobre wyniki. Jeśli chodzi o gimnazja, tutaj jest trochę gorzej,
zwłaszcza, jeśli chodzi o matematykę.
Radna Elżbieta Kościow dodała, że obniżona kiedyś liczba godzin z tego przedmiotu
przyniosła takie efekty.
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Pani Marzanna Wieczorek dodała, że są gimnazja, które znacznie przekraczają średnią
krajową.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda dodał, żeby zwrócić uwagę dyrektorom, że coś
złego się dzieje i należy coś zrobić.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że przy średniej krajowej 48%, Myszków ma wynik
58%.
Pani Burmistrz powiedziała, że na pewno będą prowadzone rozmowy z dyrektorami szkół.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda poruszył kwestią odnośnie absolwentów
gimnazjów. Powiedział, że dysponuje danymi, które twierdzą, że aż 35% absolwentów
gimnazjum opuszcza nasz powiat.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że gmina nadzoruje realizację obowiązku nauki do
18 roku życia, bo taki jest ustawowy obowiązek gminy. Wyjaśniła, że radny mówi o 35%,
które dotyczą powiatu, jeśli chodzi o Myszków jest to skala między 10, a 15%. Ta skala jest
od lat taka sama, tu się nic nie zmienia. Z naszych absolwentów kończących klasy III,
w tamtym roku było to przedstawiane, było to dokładnie 12%.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że zadaniem szkół
ponadgimnazjalnych jest przygotowanie ciekawej oferty. Z drugiej strony mimo dobrych
ofert, dzieci opuszczają nasz powiat. Zdaje sobie sprawę, że trudno nakłonić, czy zachęcić
w gimnazjum, bo tak naprawdę dzieci w gimnazjum podejmują te decyzję. Powinno stwarzać
się atmosferę w gimnazjach, żeby dzieci kontynuowały w szkołach naszych
ponadgimnazjalnych.
Radny Andrzej Giewon zaproponował, żeby przynajmniej raz w miesiącu w gimnazjach
zrobić godzinną prelekcję na temat wyboru szkoły. Dobrze byłoby, aby przygotowała ją
gmina wraz z powiatem i Powiatowym Urzędem Pracy. Młodzież często nie wie, do jakiej
chce iść szkoły.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda dodał, że często te decyzje są przypadkowe. Być
może, gdyby dzieci były bardziej uświadomione, podejmowałyby inne decyzje.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że dobrze byłoby, aby dzieciom doradzać, być może
zawodowe szkoły, na które dzisiaj nie ma zapotrzebowania.
Radna Mariola Tabaka podsumowała, że największym problemem w naszym mieście są
praktyki.
Radny Andrzej Giewon przyznał, że jedynym rozwiązaniem jest takie rozwiązanie, tak jak
było kiedyś, żeby przy szkołach były warsztaty. Dodał, że jak jest w PUP cały czas o to
wnioskuje do powiatu.
Radna Elżbieta Kościow powiedział, że coś drgnęło, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe.
Pani Burmistrz dodała, że ostatnio odbyło się takie spotkanie w Cechu Rzemiosł
przedsiębiorców myszkowskich, przedstawicieli oświaty zawodowej. Była mowa o tym, jak
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edukować dzieci, żeby pracodawcy, tworzący miejsca pracy, dostawali fachowców, młodzież
doświadczona
w
konkretnych
kierunkach.
Niektórzy
pracodawcy
chętnie
współpracowywaliby w tym zakresie, żeby tworzyli praktyki zawodowe. Rozmowa z panem
dyrektorem ZSZ nr 1 również była w tym kierunku, żeby dostosowywać kierunki kształcenia
do potrzeb. Wiadomo, że to daleka droga, szkolnictwo zawodowe niestety zostało
zniweczone.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że w liceum i technikum nie jest źle.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że w technikum też nie jest tak wesoło. W roku
szkolnym jest tam tylko miesięczna praktyka, gdzie uczeń musi sam o to zadbać. Problem
narasta, kiedy młodzież musi zdać egzamin zawodowy.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że to zależy jaka jest specjalizacja i profil technikum.
Są technika np. samochodowe, gdzie mają praktykę raz w tygodniu, ale przeważnie są to
praktyki trzytygodniowe lub miesięczne.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że problem polega na tym, że kiedyś byli nauczyciele
typowo zawodowi, którzy poświęcali tym ludziom czas na praktyce. Dzisiaj po prostu
przychodzą i nie robią nic. Tutaj jest bardzo duży problem, szkolnictwo zawodowe leży.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że dużym problemem w naszym
powiecie jest to, że ilość dzieci w naszym powiecie maleje.
Pani Marzanna Wieczorek omówiła sytuację urodzeniową w Powiecie Myszkowskim,
mówiąc, że jest przynajmniej stabilna.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zauważył, że spadek liczby absolwentów
gimnazjów wciąż trwa.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że w tamtym roku ukończyło o 120 mniej, ale w tym
roku jest tyle samo, co w ubiegłym.
Pani Burmistrz powiedziała, że to jest problem ogólnopolski, wpływu na to nie mamy. Jest
realizowany program Moja duża rodzina, osoby, które maja trójkę dzieci i więcej mogą liczyć
na pomoc ze strony gminy. Tu są potrzebne systemowe rozwiązania, takie decyzje muszą
zapadać wyże.
Pani Marzanna Wieczorek uzupełniła informację, że jeśli chodzi o miejsca, teraz w szkołach
jest stabilna informacja. Gmina musi przygotowywać miejsca w dłuższej perspektywie
w przedszkolach. Tutaj zasadniczo się zmienia i będzie się zmieniała sytuacja. Przy tej samej
liczbie urodzeniowej dzieci gmina obserwuje tendencję wzrostową. Jeszcze parę lat temu
zamykało się przedszkola, bo trudno było zmusić, zachęcić rodziców, teraz nastąpiła zmiana
świadomościowa. Gmina powinna się przygotować do tego zadania. Gmina musi ustawowo
od 2016r. zabezpieczyć miejsca wszystkim 4-latkom, a w 2017r. wszystkim 3-latkom. Jeżeli
nic się nie zmieni ustawowo i dzieci 6-letnie pójdą do szkół, to gmina sobie poradzi. Jeżeli
coś się zmieni i zostanie dowolność rodziców w posyłaniu 6-latków, w tej informacji, gdzie
jest zawarty materiał o 6-latkach, gmina nie obserwuje trendu wzrostowego w posyłaniu
dzieci 6-letnich do szkół, w dalszym ciągu są to pojedyncze przypadki.
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Radna Mariola Tabaka stwierdziła, że te dzieci są wchłonięte do I klasy.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że gdyby była ich większa liczba, to byłaby
utworzona klasa. Jeżeli przychodzi dwoje, to nie ma innego wyjścia.
Pan Burmistrz powiedziała, że dwa lata temu utworzono klasę w ZSP nr 5, tam była klasa
tylko 6-latków. Nie ma takiej potrzeby, bo to są pojedyncze osoby.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że póki co gmina przygotowuje się na pójście, bo
I półrocze ma iść, a biorąc pod uwagę obowiązek I półrocza, to na pewno zachowania
rodziców II półrocza będą takie, że wyślą dzieci. W przyszłym roku gmina może się
spodziewać diametralnych zmian.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że jeśli nie będzie systemowych rozwiązań w przemyśle.
Każdy się tłumaczy, że koszty pracy są za wysokie. Koszty pracy zbija się tylko płacami, a
koszty pracy to również ZUS, podatek. One są faktycznie za wysokie i dopóki nie unormuje
się pewnych spraw, każdy jeden produkcyjny pracownik utrzymuje dwóch usługowców. Jak
będzie tak, te sklepy się nie utrzymają. W Myszkowie wynosi bezrobocie 23%, a być może
wyniesie 25%.
Pani Marzanna Wieczorek dodała, że na komisji padło pytanie o wnioski i priorytety, gmina
przedstawia informację, a wyciągnięcie wniosków, czy wskazanie priorytetów należy do
radnych.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda podziękował pani Marzannie Wieczorek za
przygotowanie w sposób rzetelny informacji, dającej obraz całej oświaty.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na
terenie gminy Myszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
Przewodniczący komisji powiedział, że wszyscy radni otrzymali uchwałę, materiał stanowi
załącznik do protokołu. Zapytał, czy radni mają jakieś pytania lub uwagi. Zapytał, czy tryb
jest załącznikiem?
Pani Marzanna Wieczorek odpowiedziała, że tak. Projekt tej uchwały wyniknął z faktu, iż
Klub Dziecięcy Bawiland, na który radni w ubiegłym miesiącu przyznawali dofinansowanie
do żłobka, uruchomił punkt przedszkolny w tym samym budynku dla dzieci, które wychodzą
ze żłobka, czyli od 2,5 do 5 lat. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty punkt przedszkolny
może być dotowany przez gminę w wysokości minimalnej 40%. Jest to wysokość określono
rada gminy podejmuje decyzję. Przedszkola niepubliczne Puchatek 75%, tu jest punkt
wychowania przedszkolnego, dlatego 40%. Stąd projekt uchwały, ponieważ dotychczas
obowiązująca przewidywała finansowanie niepublicznego przedszkola. Nie było
w Myszkowie takiego punktu, takiej formy wychowania. Ponieważ we wrześniu ten punkt
powstał, zaistniała konieczność wprowadzenia na Radę Miasta uchwałę określającą dopłat do
punktu wychowania przedszkolnego i podobnie jak w przypadku Przedszkola Puchatek. Sama
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zmiana trybu udzielania dotacji i kontroli wynika ze zmian o systemie oświaty, ponieważ
dotychczasowe zapisy były bardzo ogólne. Udziela się dotacji, zmiany ustawowe z września
uszczegółowiły, na co dotacja może być przeznaczona i to też jest w tym trybie
wprowadzone, że na wydatki bieżące. Po kontroli NIK przedszkoli niepublicznych w skali
kraju wyniknęły różne niedociągnięcia, jeżeli chodzi o wykorzystanie dotacji i wskutek uwag
NIK zostało to w ustawie uszczegółowione, żeby dotacje przyznane na dofinansowanie
przedszkola nie były wykorzystywane wyjazdy służbowe dyrektora przedszkola.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
10 radnych. Przy 10 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie –
jednogłośnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
10 radnych. Przy 10 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
10 radnych. Przy 10 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że gościem dzisiejszej komisji jest
dyrektor MDK pani Aleksandra Pindych. Poprosił o przedstawienie ewentualnych wniosków.
Pani Aleksandra Pindych powiedziała, że obiecała, że będzie zdawać radnym relacje, na
jakim etapie jest sprawa zakupu projektora. Dodała, że była już na dwóch komisjach
w Starostwie, na Komisji Finansów w miesiącu październiku i na Komisji Kultury i Oświaty
w listopadzie. Pozostały jeszcze trzy posiedzenia komisji, na które została zaproszona, na
Komisję Zdrowia, Rewizyjną oraz Komisję Rozwoju i Rolnictwa. Na pierwszej komisji
w październiku pani dyrektor odpowiadała na standardowe pytania radnych, dotyczące
przeznaczenia i celowości zakupu projektora. Nikt nie dał odpowiedzi konkretnie, wyczuwa
jednak tendencje, żeby tego nie było w tym roku. Radni powiedzieli, że będą dyskutować na
ten temat. Na Komisji Kultury pytano, jak wygląda to w gminie, na jaką kwotę
zabezpieczone. MDK potrzebuje tego dofinansowania, ponieważ ta inwestycja jest droga.
Radna Mariola Tabaka zapytała, w jakim celu zaprosili panią dyrektor MDK na inne komisje?
Pani Aleksandra Pindych powiedziała, że wszyscy radni chcieli się dowiedzieć, dlaczego ten
projektor jest taki potrzebny? Chcieli rozeznać temat.
Pani Burmistrz powiedziała, że musimy jeszcze poczekać na ostateczną decyzję.
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Radny Andrzej Giewon powiedział, że jest radnym od kilku kadencji, więc wie, ile poszło
pieniędzy na szpital. Zapytał w związku z tym, czy jest klauzula przekazywania tych
pieniędzy, co w zamian? To jest tak jak z budynkiem w centrum Myszkowa, co gmina
sprzedała i nic się tam nie dzieje, budynek straszy. Pan Starosta tylko przyszedł, powiedział
parę słów, już za miesiąc znalazło się 500 tys. zł, a teraz pani dyrektor MDK musi chodzić na
wszystkie komisje o 135 tys. zł. Ustawodawca po to podzielił zadania powiatowe i gminne, że
powiat i gmina odpowiadają za swoje zadania. Gmina powinna dbać o swoje. To są parodie,
żeby gmina prosiła się o 100 tys. zł. do czego dochodzimy, oni powinni przyjść i powiedzieć,
tak powinno być spisane, przekazujemy taką kwotę, ale gdy gmina będzie potrzebować takie
środki, na pewno nie takie jak (…). Powiat ma o wiele mniejszy budżet. Radny zawnioskował
o przygotowanie zestawienia wszystkich dotacji do powiatu, włącznie z ulicami. Nie może
tak być, żeby gmina się prosiła o taką kwotę. Przyznał, że wstyd mu jest, bo podnosił głos
jako radny i głosował za.
Pani Burmistrz powiedziała, że trudno się tutaj z radnym nie zgodzić. Dotacje gminy do
powiatu są w wysokościach bardzo dużych, tu z kolei gmina nie ma możliwości zapisania
warunków. Gmina daje dotację, tylko pod warunkiem prawidłowego rozliczenia. Takie
dotacje radno głosują. Są one sprawdzane pod kątem sprawdzania środków.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że zapisanie klauzuli, o której wcześniej mówił, jest
możliwe. Jeśli się nie zapisuje, to takie są tego skutki.
Pani Burmistrz powiedziała, że kontrola prawidłowego wykorzystania dotacji jest, tutaj nic
innego gmina zrobić nie może. Jeśli chodzi o zestawienie, wyjdzie to z niekorzyścią dla
gminy, o kwoty, które przekazuje gmina do powiatu, są nieporównywalne. Między innymi
stąd była propozycja do zakupu do projektora, tym bardziej, że jest to jedyne kino
w powiecie. Sprawa powinna być dużo prostsza. Przyznała, że nie odpowie, dlaczego powiat
aż tak bardzo wzywa panią dyrektor na wszystkie komisje, dlaczego nie tylko na jedną. Nie
umiała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak bardzo trzeba to argumentować.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że to jest tak jak z Internatem, tyle było zwady, żeby
kupić Internet za 100 tys. zł.
Radna Mariola Tabaka poparła radnego Giewona, mówiąc, że to jest parodia. Radni
powiatowi wiedzą, że to jest jedyny ośrodek powiatowy w mieście. Jest to granie na zwłokę,
bo wiemy, że w miesiącu styczniu, lutym, czy marcu nie zostanie to popchnięte dalej.
Przyznała, że rozumie, że potrzeby są ogromne, ale radni muszą zwrócić uwagę na
najmłodszych oraz to, że nie każdego stać, żeby wyjechać do Częstochowy, czy do Katowic.
Pani Burmistrz powiedziała, że zgadza się z tym w 100%, że zakup tego projektora jest
niezbędnym wydatkiem, bo rzeczywiście gmina niedługo stanie przed faktem, że już nie
będzie mogło kino funkcjonować. Nie ma co do tego wątpliwości, że jest to wydatek
niezbędny.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że to jest śmieszne, żeby pani dyrektor była wzywana na
wszystkie komisje. Widać, że pani jest bardzo rzetelna.
Radny Wacław Gabryś powiedział, że nic w tym złego nie widzi, że pani dyrektor jest
wzywana na komisję. Zwrócił uwagę, że kolega Giewon podchodzi za bardzo emocjonalnie.
Dodał, że od samego początku jest za projektorem. Jego zdaniem radni nie powinni
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warunkować tym, że powiat otrzymał środki na szpital, zdrowie jest najważniejsze. Nietrafne
jest sformułowanie, że gmina dała na szpital.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że jedno i drugie jest ważne.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, żeby radni zapomnieli o tym i walczyli o projektor.
Pani Burmistrz powiedziała, że gmina oczekuje również od powiatu zrozumienia tematu
i dofinansowania, które jest teraz potrzebne dla MDK.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zaproponował zakończenie tematu.
Pani Aleksandra Pindych zapytała radnych, co ma zrobić, jak będzie wiedzieć, co będzie na
kolejnych komisjach, jak ma o tym informować?
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że od 20 stycznia br. zaczynają się ferie. Mnóstwo
dzieci nie ma możliwości z różnych względów wyjechać. Wyjście to kina w czasie ferii może
być bardzo ważną rozrywką. Dodała, że można takiego argumentu użyć w powiecie.
Pani Aleksandra Pindych powiedziała, że różnych argumentów używa i chciałaby, żeby
wszyscy w kraju zrozumieli, że kultura to jest inwestycja to nie jest rzecz, która ma się
zwrócić. Podziękowała radnym za przychylność w sprawie projektora, bo jest to w tej chwili
dla MDK rzecz najważniejsza. Potrzeb jest dużo, ale trzeba je wartościować i w tej chwili ta
jest najważniejsza.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zaprosił panią Pindych na posiedzenie komisji,
które odbędzie się 6 grudnia.
Radny Dariusz Muszczak zapytał w imieniu mieszkańca ul. Wyzwolenia o pomiary
geodezyjne, które tam miały miejsce. Mieszkaniec usłyszał od geodetów, że w ramach
poszerzenia drogi każdy mieszkaniec będzie miał zabrane około 70 cm z ich nieruchomości.
Radny chciał się upewnić, czy coś takiego miało miejsce?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie odniesie się do konkretnego przypadku. Przyznała, że
trwa proces regulacji ul. Wyzwolenia i może tak być, że jest tam niezgodność granic
administracyjnych z tym, co jest wyjeżdżone, jest zajęte pod drogę. Gmina nic nie będzie
zabierać na siłę mieszkańcom. Jest to zawsze kwestia dogadania się, to wszystko dzieje się
przy udziale mieszkańców. Jeżeli będzie taka konieczność, mieszkańcy będą o tym
informowani, albo u wydzieleniu, albo o wykupie.
Radny Dariusz Muszczak zapytał odnośnie placu PKS, czy wiadomo już, czy był już jakiś
przetarg, czy ktoś go wygrał?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że rzecz się toczy.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że słyszał jakieś plotki, że jakaś firma go wygrała, że to
jest już pewne.
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Pani Burmistrz powiedziała, że tutaj wciąż toczą się rozmowy, radni podjęli uchwałę
intencyjną, robimy wszystko, żeby plac PKS był w rękach gminy. Poprosiła o cierpliwość,
jeszcze nie zapadły żadne decyzje i nic się w tej kwestii się nie zadziało.
Radna Mariola Tabaka poruszyła temat wiat przystankowych. W poniedziałek na komisji była
rozmowa na ten temat. Okazało się, że to jest w martwym punkcie. PKP nie chce się zgodzić
na kontener, a ta wiata, jeśli w ogóle będzie, to wiadomo, co to będzie.
Pani Burmistrz powiedziała, że nic się nie zmieniło. Te rozmowy, o których mówił Burmistrz
o jest ta informacja, którą radni posiadają.
Radny Dariusz Muszczak przypomniał, że w środę pan Burmistrz mówił, że dostał emaila od
jakiejś pani dyrektor z PKP, że zezwalają na umieszczenie tych wiat.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że te informacje są informacjami ostatecznymi.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że będzie się ciągle upierała, że te wiaty to jest
maleństwo w porównaniu z kontenerem. Dodała, że dużo młodzieży teraz dojeżdża.
Pani Burmistrz powiedziała, że trudno się tutaj nie zgodzić, gmina widzi taką konieczność na
czas remontu dworca, ale ruch jest po stronie PKP.
Radna Mariola Tabaka zapytała, czy PKP dało jakąkolwiek gwarancję, że remont dworca
będzie dokończony do końca roku?
Pani Burmistrz powiedziała, że tego nikt nie wie.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał, czy nic nie dzieje się teraz?
Radny Andrzej Giewon odpowiedział, że Burmistrz mówił, że dworzec ma być otwarty do
końca roku. Burmistrz sobie może mówić.
Pani Burmistrz przyznała, że sama radnym przekazywała taką informację, że do końca II
kwartału tego roku dworzec będzie uruchomiony. Nie wiadomo, na ile informacje od PKP są
poparte ostatecznymi ustaleniami. Gmina ma nadzieję, że ten dworzec do końca roku zostanie
uruchomiony, ale nie ma na to żadnego wpływu. Gmina przekazuje te informacje, które
posiada z PKP.
Radny Dariusz Muszczak zasygnalizował, że wskazane by było, żeby gmina dołożyła
wszelkich starań, żeby podróżujący mieli się gdzie schować. Zwrócił uwagę, że przejście na
peron z lewej strony dworca jest jedna wielką kałużą. Poprosił o reakcję, żeby coś tam
wysypać, być może tłuczeń z Leśniczanki.
Pani Burmistrz wyjaśniła radnym, że plac dworcowy, jeśli chodzi o własność jest
poszatkowany.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że kolej ignoruje strasznie mieszkańców, radnych.
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Pani Burmistrz zwróciła uwagę, że od lat jest to państwo w państwie, tutaj nic się nie
zmieniło. Dodała, że bardzo dużo zależy, na jaką firmę się trafi? Procedury, jakie są, wszyscy
wiedzą.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że komisja otrzymała odpowiedź na
wniosek nr 12 dotyczący modernizacji boisk. Radni otrzymali kserokopie, materiał stanowi
załącznik do protokołu. Zwrócił się do pani Burmistrz z pytaniem, jaka była kwota
wyasygnowana przez gminę na budowę Orlika?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że ponad 1 mln zł, w granicach 1 mln 600 tys. zł.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zwrócił uwagę na proponowany koszt inwestycji
na ZSP nr 3 w kwocie około 3 mln 26 tys. zł.
Pani Burmistrz powiedziała, że tam jest mowa o dużo większej powierzchni.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał odnośnie budowy Sky Parku.
Pani Burmistrz powiedziała, że będzie on uwzględniony w projekcie budżetu na następny rok.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda stwierdził, że jeżeli gmina zajmie część tego
terenu przy ZSP nr 3, będzie mniejszy plac do zagospodarowania, wtedy koszt będzie
większy.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy kiedyś nie było projektu Sky Parku przy MOSiR?
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że kiedyś ten temat podejmował.
Zaproponował takie rozwiązanie, bo wtedy byłby lepszy nadzór i cała obsługa. Dyrektor
MOSiR tłumaczył, że tam nie ma miejsca.
Radny Dariusz Muszczak zaproponował usunięcie Sky Parku przy ZSP nr 3, obrócenie boiska
i dodanie do niego bieżni.
Pani Burmistrz powiedziała, że gmina nie będzie w stanie zaplanować tego na przyszły rok.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał, czy jest szansa, że Sky Park powstanie?
Pani Burmistrz powiedziała, że radni będą budżet uchwalać, wyraziła nadzieję, że będzie
uchwalony.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że jeżeli szansa, żeby zrobić coś atrakcyjnego
w centrum miasta, można poczekać jeszcze jeden rok, ale mieć pewność, że coś takiego
powstanie. Przypomniał, że pierwsza opcja przy MOSiR przez dłuższy czas była, nagle
zniknęła i pojawiła się tutaj.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że były rozważane obie koncepcje.
Radny Dariusz Muszczak zapytał się pani Burmistrz, czy słyszała, że na boisku przy MOSiR
ma powstać bieżnia?
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Pani Burmistrz powiedziała, że słyszała tyle, ile było powiedziane na sesji. Nie wie, czy ona
będzie.
Radny Dariusz Muszczak dzięki uprzejmości kolegi Adama Zaczkowskiego udostępnił
radnym folder gminy Poraj, gdzie jest min. inwestycja dotycząca budowy kompleksu
rekreacyjnego, Orlik z zagospodarowanym terenem wokół na bieżnię. Zapytał, czy jest ktoś
w urzędzie, kto mógłby teraz na oko ocenić, czy taka inwestycja jest w stanie zmieścić się na
tej nieruchomości.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie podejmie się tak na szybko, może o to poprosić
i przedstawić.
Radny Dariusz Muszczak przyznał, że Myszków ma kompleks Orlików, ale przy żadnym nie
ma bieżni. Jedyna bieżnia jest na stadionie w miejscu mało dostępnym, w dziwnym stanie
i nikt z niej nie korzysta. A jednak w samym centrum miasta, przy takiej reprezentacyjnej
ulicy każdy będzie mógł z tego korzystać.
Pani Burmistrz powiedziała, że należałoby się nad tym zastanowić, kiedy gmina
przystępowałaby do rewitalizacji.
Radny Dariusz Muszczak zaproponował złożenie wniosku, następnie sformułował wniosek.
Komisja wnioskuje o uwzględnienie w planach rewitalizacji terenu przy ZSP nr 3
w Myszkowie budowy bieżni wokół boiska oraz przedstawienie planów na komisji.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 10 radnych. Przy 10 głosach za, wniosek
został przyjęty pozytywnie.
Radny Dariusz Muszczak zapytał o poruszany kiedyś temat monitoringu.
Pani Burmistrz powiedziała, że gmina złożyła po raz kolejny wniosek i czeka na odpowiedź.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, kiedy może być odpowiedź na taki wniosek?
Pani Burmistrz powiedziała, że wniosek był składany w ubiegłym roku, trudno powiedzieć.
Radny Andrzej Giewon sformułował kolejny wniosek.
Komisja wnioskuje o przedstawienie zestawienia pomocy finansowej i zwolnień
podatkowych dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie udzielonych w latach
2006 – 2013.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 10 radnych. Przy 10 głosach za, wniosek
został przyjęty pozytywnie.
Radna Elżbieta Kościow powróciła do tematu pani dyrektor MDK, która jest proszona na
wszystkie komisje Rady Powiatu w celu wyjaśnienia wniosku o dofinansowanie zakupu
projektora do kina. Jest to granie na zwłokę.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że jemu w głowie się nie mieści, że gmina daje tyle
pieniędzy powiatowi, a oni mają obiekcje o 100 tys. zł.
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Pani Burmistrz podkreśliła, że właśnie, dlatego między innymi, że gmina widzi jaka jest
kierowana pomoc do powiatu, został wysunięty wniosek o pomoc finansową. Wydawało się,
że to jest rzecz oczywista. Jak się do tego ustosunkuje powiat nikt nie jest w stanie
przewidzieć. Potrzeby przedstawione są najlepiej jak się da.
Radny Andrzej Giewon powiedział, ile zostało dotowane na ul. Bory?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że 50%.
Radna Iwona Skotniczna poprosiła o przypomnienie, czy do Biblioteki było dofinansowanie
ze strony powiatu? Gmina występowała kiedyś o to.
Pani Burmistrz powiedziała, że powiat nigdy nie podjął decyzji o tym, żeby zwiększyć
dotację.
Radna Mariola Tabaka zaproponowała, aby przyszedł ktoś na komisje z powiatu.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że było kiedyś posiedzenie komisji
w bibliotece, na które był zaproszony przedstawiciel starostwa, ale nie było odzewu.
Radna Mariola Tabaka zwróciła uwagę na to, że każdy przygotowywał się do budżetu, więc
dlaczego?
Pani Burmistrz powiedziała, że rokrocznie występuje się o zwiększenie dotacji, bo wiadomo,
że koszty rosną, przydałoby się uzupełnić zasoby książkowe. Niestety powiat nie wychodzi
ani z inicjatywą, albo nie wyraża zgody na to.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda stwierdził, że komisja zaprasza Przewodniczącego
Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu na posiedzenie komisji, które odbędzie się 6
grudnia.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że dobrze byłoby, żeby gość usłyszał głos pani dyrektor
MDK, jak również zdanie radnych.
Radny Sławomir Dymczyk poruszył temat groźby odcięcia ciepła dla całego regionu
mijaczowskiego, stawiając jako kartę przetargową mieszkańców i Burmistrza. Już mówi się,
że to jest wina Burmistrza, ponieważ nie umorzył podatku, w jednym roku był umorzony,
w drugim nie. Jest pretensja ogólna, że radni i Burmistrz powinni umorzyć podatki Papierni.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że to nie jest kwestia podatków wpływających do gminy. Długi,
które tam są, to jest o wiele bardziej skomplikowane, kwestie własnościowe.
Radny Sławomir Dymczyk obawia się, żeby nie było tak, że przyjdzie zima i odłączą ciepło
mieszkańcom.
Radna Mariola Tabaka powiedziała, że dla niej ta informacja jest zaskakująca, nie wie, czy
ona jest prawdziwa, że na dzień dzisiejszy Papiernia ma 3 mln zł długu wobec Tauron. Dzisiaj
jeżeli jakiś mieszkaniec nie zapłaci rachunku za prąd, to odcinają go. Miasto nie może
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umorzyć po raz kolejny podatku. Dlaczego Tauron w tej kwestii nie konsultował tego
z miastem?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że gmina otrzymywała pisma od Tauronu, że tam istnieje
zagrożenie odcięcia prądu, mniej więcej od maja i ani o dzień nie zostało to przesunięte, czy
zaniedbane. Te rozmowy z Papiernią i Tauronem toczą się przez cały czas. Niestety sytuacja
staje się niebezpieczna, bo zima jest za pasem.
Radny Sławomir Dymczyk podkreślił, że dzięki interwencji Burmistrza w Tauron, to jeszcze
funkcjonuje. Burmistrz poprosił, żeby nie odłączali ciepła.
Pani Burmistrz powiedziała, że w tej chwili jest taka informacja z Tauron, że firma Tauron
zabezpieczy dostawę prądu, które umożliwią dostawy ciepła. Jak się zachowa Papiernia, tego
nie wie.
Radny Dariusz Muszczak dodał, że uniemożliwi produkcję.
Pani Burmistrz powiedziała, że Papiernia z kolei mówi, że ciepło było produktem ubocznym
przy prowadzonym procesie produkcyjnym i sama produkcja ciepła dla nich nie jest
opłacalna. Sprawa jest bardzo skomplikowana, bo doszły do tego sprawy własnościowe.
Oprócz rodziny Sperów pojawiają się tam nowe nazwiska, nowi prezesi. Toczą się
postępowania wyjaśniające przed sądem.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
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