PROTOKÓŁ Nr 4/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 20 maja 2011r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 10 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pani Marzanna Wieczorek – kierownik MZEASiP.
3. Pani Krystyna Jasińska – kierownik Wydziału EK.
4. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz miasta Myszkowa.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Wysłuchanie informacji na temat prac niezbędnych do wykonania w szkołach
w okresie wakacji celem przygotowania do nowego roku szkolnego 2011/2012.
4. Dyskusja nad restrukturyzacją sieci szkół.
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 zmianę do porządku posiedzenia polegającą na wycofaniu
punktu 4. Uzasadnił swoją propozycję koniecznością dokładniejszego przygotowania się do
omawiania tematu, znalezienia szerszego wachlarza wariantów.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
9 radnych. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Przyjęty porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Wysłuchanie informacji na temat prac niezbędnych do wykonania w szkołach
w okresie wakacji celem przygotowania do nowego roku szkolnego 2011/2012.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.

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.
Wysłuchanie informacji na temat prac niezbędnych do wykonania w szkołach w okresie
wakacji celem przygotowania do nowego roku szkolnego 2011/2012.
Pani kierownik Krystyna Jasińska omówiła informację. Wskazała konieczne do
przeprowadzenia remonty na kwotę 296 000,00zł, podkreśliła brak środków na ich
przeprowadzenie. Wskazała na renowacje, które są zaleceniem Sanepidu. W przyszłym roku
6-latki pójdą do szkół i Sanepid dokonuje wzmożonych kontroli jeśli chodzi o sanitariaty,
wszystkie toalety muszą być dostosowane. Zaakcentowała konieczność remontu dachu
w przedszkolu nr 3, jest to jedyna placówka pokryta eternitem i można pozyskać środki na
zdjęcie i utylizację eternitu. W przypadku niedopełnienia zalecanych remontów dyrektorzy
placówek będą pisali do Sanepidu prośby o wydłużenie terminów.
Przewodniczący komisji otworzył dyskusję.
Radny Sławomir Dymczyk zapytał kto przygotowuje kosztorysy na remonty, kto opiniuje
wysokość kwot zawartych w kosztorysach? Czy jest w Urzędzie Miasta osoba, która
dokonuje weryfikacji tych kwot? Jego zdaniem przy sprawdzaniu, kontroli zawsze jest
możliwość dokonania pewnych oszczędności.
Jest zszokowany wysokością kwot
remontowych. Uważa, że jeśliby przeanalizował kosztorysy to 1/3 kosztów by znikła. Nie ma
przekonania do przedstawionych kwot.
Pani Krystyna Jasińska odpowiedziała, że dyrektorzy szkół organizują we własnym zakresie
prace, których wartość nie przekracza 14 000 euro, natomiast kiedy zaplanowany remont
przekracza tą kwotę jest stosowana ustawa prawo zamówień publicznych i organizowane są
przetargi. Przestawiła w ogólnych zarysach zakres prac naprawczych dachu
w przedszkolu nr 3.
Radny Eligiusz Uchnast poprosił o sprecyzowanie potrzeb najbardziej pilnych, które muszą
być już zrobione. Skoro realizację niektórych można przełożyć na rok następny to należy
wskazać te potrzeby na już, byśmy nie myśleli gdzie znaleźć całe 300 000,00zł.
Burmistrz Miasta Myszkowa stwierdził, że w pierwszej kolejności podejdzie do potrzeb
najpilniejszych, będą remonty tam przeprowadzane, gdzie będą gminie groziły największe
sankcje w przypadku ich niedopełnienia. Takim kluczem będzie się kierowała gmina przy
weryfikacji potrzeb. Wszystkich remontów nie zrealizujemy, wybierzemy podstawowe.
Radny Dariusz Muszczak złożył wniosek o powakacyjne sprawozdanie, raport z wykonania
prac remontowych w szkołach.
Komisja jednogłośnie poparła wniosek radnego.
Przewodniczący komisji zamknął dyskusję.
Do punktu 4
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/Projekt uchwały w sprawie w sprawie współdziałania z Gminą Koziegłowy
w realizacji zadań własnych w zakresie edukacji publicznej
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Pani Krystyna Jasińska omówiła projekt uchwały.
projektu.

Wyjaśniła skąd inicjatywa takiego

Przewodniczący komisji poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych przy 9 głosach za, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
2/Projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Myszkowie
Przewodniczący komisji stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Burmistrz
omówił projekt uchwały, uzasadnił dlaczego zostanie zlikwidowany wydział EK,
poinformował, w jakim kierunku zmierza zmiana statutu miejskiego zespołu, zadania tego
wydziału przejmie MZEASZiP.
W głosowaniu wzięło udział 10 radnych przy 9 głosach za, 1 wstrzymującym się projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Radny Dariusz Muszczak ponowił swój wniosek odnośnie przygotowania sprawozdania
z działalności MOSiR pod kątem organizacyjnym i finansowym oraz przedstawienia planu
pracy tej jednostki na 2011r.
Komisja sformułowała wniosek:
Komisja wnioskuje o przedstawienie planu pracy MOSiR na 2011 rok oraz kierunków
rozwoju tej jednostki.
Odbyło się głosowanie w głosowaniu uczestniczyło 10 radnych przy 10 głosach za wniosek
został przyjęty – jednogłośnie.
Radny Dariusz Muszczak zapytał o lokalizację Orlika na Mrzygłodzie.
Pan Burmistrz odpowiedział, że mieszkańcy tej dzielnicy bardzo chcą Orlika, ale też proszą
by nie niszczyć ich świętości jaką jest plac sportowy i boisko trawiaste. I jeśli będzie za duże
ryzyko robienia Orlika przy szkole to zrobimy go na placu sportowym, ale na terenie obok
obecnie funkcjonującego boiska trawiastego. Podziękował radnym za wsparcie, konsultacje
społeczne, daleko idące zainteresowanie tematem.
Radny Dariusz Muszczak chciałby zwrócić uwagę urzędnikom na to, jak ważne są
konsultacje społeczne, na konieczność przeprowadzania ich przy realizacji różnych zadań
inwestycyjnych. Gdyby w przypadku Orlika były one zrobione, uniknięto by aktualnych
problemów. Zapytał jak istniejące Orliki funkcjonują, jak przebiega na nich realizacja zadań.
Jaka jest odpowiedzialność osoby, która na nich czuwa, przed kim odpowiada. Usłyszał, że
takiego animatora na Orliku przy Zespole Szkół nie ma, a zaplecze, z którego dzieci miały
korzystać jest zamknięte. Przestrzegał, by praca animatora nie była pracą na papierze.
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Burmistrz odpowiedział, że analiza wykonana przez Wydział Inwestycji była podyktowana
przede wszystkim przez czas i pieniądze i wskazała gdzie Orlik może powstać najszybciej
i najtaniej –najbliżej przyłączy czyli na istniejącym boisku. Kwestia braku konsultacji
społecznych też nie jest tak oczywista, bo gdyby w marcu, na spotkaniu w tej dzielnicy były
rozmowy informujące, że to na boisku sportowym ma powstać Orlik, to prawdopodobnie
konsultacje odbyłyby się wcześniej. Jednak ponieważ w lipcu zeszłego roku, przy obecności
w Radzie Miasta trzech radnych z Mrzygłodu została podjęta uchwała i ustalona lokalizacja
pan Burmistrz uznał, że takie konsultacje się odbyły.
Na boisku funkcjonują animatorzy – jest to stanowisko pracy dotowane przez Ministerstwo
Sportu w ½ - wybierani na okres 9 miesięcy. Osoba ta jest odpowiedzialna za obiekt
i organizuje prace na tym obiekcie, czuwa nad grafikiem - co nie oznacza, że jest tam
24h/dobę. Na Orliku na Mijaczowie jest planowany monitoring ( plus lokalizacji przy szkole).
Orliki są oblegane, jak każda inwestycja niosą wzrost kosztów po stronie wydatków
bieżących. Nie wiadomo jak długo będzie dofinansowanie z ministerstwa sportu czy tylko
przez 5 lat zgodnie z założeniami ministerstwa, kiedy powinien być otoczony szczególną
opieką czy też bezterminowo. Burmistrz nie znał zakresu odpowiedzialności materialnej,
niematerialnej animatora, oczywiście wymaga się, by ta osoba znała zakres pierwszej
pomocy. Jego przełożonym będzie dyrektor szkoły. Jeśli Orlik jest czynny to szatnie, ubikacje
również takie powinny być. Czas pracy animatora określa umowa i w myśl kodeksu pracy
nie można żądać by animator pracował po 12-16 godzin na dobę.
Przewodniczący zamknął dyskusję poprosił radnych o doprecyzowanie planowanego na
czerwiec punktu porządku posiedzenia nt. przedstawienia sprawozdania z działalności klubów
sportowych w mieście. Zapytał czy mają to być wszystkie organizacje pozarządowe czy też
same kluby sportowe. Tych organizacji pozarządowych jest dość sporo, wybieramy się na
MOSiR i czy jest to uzasadnione? Czy jesteśmy tam w stanie wszystkich przyjąć? Jeśli
komisja postanowi, że zapraszamy niektórych to jakim kluczem będziemy się kierować?
Zdaniem radnego Andrzeja Giewona jest to kwestia prowadzącego, bo można tam siedzieć
i 4 dni, krótko, zwięźle wszystkie stowarzyszenia powinny się zaprezentować.
Pan Burmistrz zapytał o cel takiego spotkania.
Radny Wacław Gabryś będący inicjatorem takiego punktu w planie pracy wypowiedział się,
że miał na myśli wyłącznie kluby sportowe.
Radny Dariusz Muszczak zaproponował, by zaprosić wszystkie stowarzyszenia, które
otrzymują dofinansowanie. Zasugerował, by kryterium był poziom dofinansowania.
Radny Jan Kotowicz sugerował, by na najbliższym, czerwcowym posiedzeniu omówić
wyłącznie sprawozdanie, plany działalności MOSiR-u., po tym spotkaniu komisja podejmie
decyzję czy będzie zapraszać stowarzyszenia.
Radny Dariusz Muszczak wnioskował, by spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń
odbyło się przed najbliższym konkursem dla stowarzyszeń.
Radny Andrzej Giewon postulował odłożenie w czasie dyskusji na ten temat.
Komisja przesunęła punkt- przedstawienie sprawozdania z działalności klubów sportowych
w mieście - na termin późniejszy.
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Radny Dariusz Muszczak zapytał o program i koszty Dni Myszkowa? Stwierdził, że na sali
widowiskowej konieczne są inwestycje. Zaproponował spotkanie z dyrektor MDK .
Burmistrz odpowiedział, że ok. 100 000,00zł., w tym scena, prąd 25 000zł. Burmistrz
zadeklarował, że jeśli na koniec roku zostaną mu środki na „rezerwie” sfinansuje nagłośnienie
w MDK, choć prawdopodobnie wcześniej niż o nagłośnieniu trzeba pomyśleć o wizerunku
toalet. Zauważył, że byłoby idealnie gdyby MDK, który otrzymuje środki z budżetu gminy,
ma swój rachunek– zresztą jak inne jednostki – część z nich przeznaczał na odnowę obiektu.
Jednak zdaje sobie sprawę z faktu, że te środki są za małe, na miejscu radnego nie
oczekiwałby rewelacji znając możliwości budżetu i stan finansów.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka-Psyk

Jacek Trynda
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