PROTOKÓŁ Nr 2/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 11 marca 2011r.
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 Krystyna Jasińska – kierownik Wydziału EK
Nieobecni radni:
Pan Sławomir Dymczyk - usprawiedliwiony
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy na 2011 rok.
4. Informacja na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży „Zima w mieście”.
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. 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 8 głosach za protokół został przyjęty – jednogłośnie.
Do punktu 3.
Opracowanie i przyjecie planu pracy komisji na 2011r.
Wszyscy radni otrzymali propozycje planu pracy komisji na 2011r.
Radny Eligiusz Uchnast zaproponował uzupełnienie planu na wrzesień o informację na temat
nakładów finansowych poniesionych na szkolnictwo w 2010/2011 jak również
przeprowadzenie dyskusję na temat ewentualnej restrukturyzacji szkolnictwa.
Pani kierownik Krystyna Jasińska poinformowała radnych, że od dwóch lat, zgodnie
z nowelizacją ustawy o systemie o systemie oświaty organ wykonawczy czyli Burmistrz
przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie w formie informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych w terminie do 31 października. I ta informacja jest kompleksowym raportem.
Zasugerowała, żeby taki punkt został umieszczony w planie pracy na październik, a nie
wrzesień.
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Przewodniczący komisji zaproponował wprowadzenia na maj punktu: zapoznanie radnych
z arkuszami organizacyjnymi oraz dyskusja nad restrukturyzacją sieci szkół.
Radny Wacław Gabryś stwierdził, że mamy kluby sportowe, które działają w mieście, jednak
w planie pracy nie mamy przewidzianej informacji na temat ich działalności. Zaproponował,
by wprowadzić do planu pracy jeśli nie w tym roku, to w przyszłym informacji obejmującej
działalność klubów sportowych, z jakimi problemami się borykają. Zawnioskował
o wprowadzenie takiej tematyki.
Pani Krystyna Jasińska poinformowała, że zgodnie z nowelizacją ustawy o organizacjach
pożytku publicznego i wolontariacie po raz pierwszy w tym roku do 30 kwietnia Burmistrz
Miasta będzie przedstawiał radnym sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych
na terenie gminy. Z wykorzystania środków za rok poprzedni i działalności jaką te
organizacje prowadzą. To będzie pełny raport.
Komisja wprowadziła do planu pracy na czerwiec temat: Przedstawienie sprawozdania
z działalności klubów sportowych.
Radny Andrzej Giewon zaproponował wspólne spotkanie z radnymi powiatowymi
wchodzącymi w skład komisji oświaty. Spotkanie miałoby się odbyć w bibliotece, która jest
instytucją kultury zarówno gminną jak i powiatową.
Komisja zaakceptowała poprawki. Innych uwag nie zgłoszono.
Plan pracy komisji przy 8 głosach za został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
Do punktu 4.
Informacja na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży „Zima w mieście”.
Radni otrzymali pisemną informację.
Radna Elżbieta Kościow stwierdziła, że informacja jest szczegółowa i wyczerpująca. Zapytała
czy tylko szkoły 5 i 2 organizowały akcję zima w mieście.
Pani Krystyna Jasińska odpowiedziała, że tak. Pozostałe szkoły nie
organizowania akcji.

przystąpiły do

Zdaniem radnego Andrzeja Giewona w szkołach te akcje nie za bardzo się udają, skoro dzieci
chodzą do szkoły cały czas, to niezbyt chętnie przychodzą tam w czasie wolnym. Natomiast
w akcji zima w mieście czy lato w mieście w MDK codziennie bierze udział setka dzieci.
I jest to jego zdaniem największa akcja w Polsce. Są gry, zabawy, filmy – wszystko. Jednak
trzeba zabezpieczyć te cztery godziny i zatrudnić kogoś. Zazwyczaj domy kultury puszczają
film za 2zł. i działają w nich kółka jak malarskie, modelarskie czy inne. A u nas się
organizuje akcje z jedzeniem ze wszystkim i to jeszcze z własnych środków. Kiedyś była
dotacja - osobna - na każdą akcję, teraz w związku z oszczędzaniem - nie ma. Akcje są
organizowane od 12 lat, zawsze jest bardzo dużo dzieci i nikomu nigdy się nic nie stało.
A latem są dodatkowo ogniska, wycieczki. To nie może być druga szkoła, gdzie dzieci mają
siedzieć i robić, muszą mieć tzw. luz.
Przewodniczący komisji stwierdził, że ze swojej praktyki wie, że w dni wolne dzieci chętnie
przychodzą do szkoły. Zapytał czy nauczyciele prowadzą te zajęcia odpłatnie.
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Pani Krystyna Jasińska odpowiedziała, że te zajęcia są bezpłatne, nigdy nie były
przekazywane żadne środki. I dlatego gmina nie ma możliwości, by prosić o organizację tych
zajęć. Inicjatywa wychodzi od nauczycieli.
Radna Elżbieta Kościow podkreśliła wagę organizowanych przez radnego Andrzeja Giewona
akcji.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
Pani Krystyna Jasińska wyjaśniła, że w stosunku do planowanej subwencji ta kwota
przeznaczona na oświatę jest wyższa. Wynika to stąd, że wzrosła wartość bonu oświatowego
i stąd mamy wyższą subwencję.
Przewodniczący komisji poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych, przy 8 głosach za, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
2/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta
w Myszkowie.
Przewodniczący komisji poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych, przy 8 głosach za, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
3/Projekt uchwały w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy
Myszków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011.
Pani Krystyna Jasińska wyjaśniła, że każdego roku w terminie do 31 marca musimy podjąć
taką uchwałę. Zawsze jest ona poprzedzona negocjacjami ze związkami zawodowymi
i zgłoszeniem przez dyrektorów szkół zapotrzebowania na określone formy doskonalenia
w danym roku. Te formy wynikają z priorytetów śląskiego kuratora oświaty ale również
z potrzeb jakie występują na terenie szkoły.
Przewodniczący komisji poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych, przy 8 głosach za, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
Do punktu 6
Sprawy różne.
Pani wiceburmistrz Iwona Franelak poinformowała radnych, że kwota subwencji wprawdzie
wzrosła, ale środki, które posiada gmina nie zabezpieczają wszystkich potrzeb. Wciąż są
braki, jeśli chodzi o kwotę przeznaczoną na wynagrodzenie nauczycieli. W dalszym ciągu
musimy oszczędzać i nie można zaprzestać rozmów o restrukturyzacji oświaty, odsuwać
problemu w bliżej nie określoną przyszłość. Temat wciąż jest aktualny. Należałoby się
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zastanowić nad liczbą godzin dyrektorów, wiadomo, że kiedy oni przejmą te godziny
wówczas jest potrzebna inna liczba nauczycieli niezbędnych do obsadzenia stanowisk,
a także powoduje to, że nie można dawać godzin nadliczbowych nauczycielom co z kolei
skutkuje koniecznością dopłat do wyliczonych średnich. Należy się ponad to zastanowić czy
istnieje możliwość zmniejszenia oddziałów, które funkcjonują w szkołach. Do przemyślenia
jest również sprawa kosztów administracyjnych. Pani wiceburmistrz ma nadzieje, że
przygotowanie siatki godzin pozwoli na proces negocjacyjny, a dane, które zostaną
przygotowane i przedstawione plus sugestie radnych na wypracowanie metody znalezienia
oszczędności w szkołach.
Przewodniczący komisji zapytał jak na dzień dzisiejszy wygląda kwestia godzin
dyrektorskich.
Pani Krystyna Jasińska odpowiedziała, że wynika ona z uchwały Rady Miasta z 26 sierpnia
2003r. W dwóch dużych zespołach nr 3 i 5 dyrektorzy są zwolnieni ze świadczenia godzin
dydaktycznych, a w pozostałych szkołach mają taką liczbę godzin jaka wynika z uchwały.
Pan Zenon Adam Kudryś – mieszkaniec Myszkowa - zapytał jakie powiązanie z Urzędem ma
prezentacja drużyny klubu MKS w MDK? Kto może na nią przyjść?
Radny Andrzej Giewon powiedział że MDK udostępnia za darmo salę i nagłośnienie. Podczas
prezentacji każdy zawodnik będzie przedstawiany przed ligą. Każdy może przyjść.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka-Psyk

Jacek Trynda
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