PROTOKÓŁ Nr 6/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 19 sierpnia 2011r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 9 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz miasta Myszkowa.
3. Pani Marzanna Wieczorek – kierownik MZEASziP.
Nieobecni radni:
Pan Sławomir Dymczyk – usprawiedliwiony.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych szkół podstawowych
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Myszków.
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 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 7 głosach za protokół został przyjęty – jednogłośnie.
Do punktu 3.
Informacja na temat osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych szkół podstawowych
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Myszków.
Przewodniczący komisji stwierdził, że wszyscy członkowie komisji otrzymali sprawozdanie,
zapytał o spostrzeżenia, uwagi.
Radna Elżbieta Kościow stwierdziła, że materiał jest obszerny i każdy zapewne zaznajomił
się z osiągnięciami szkół. Od lat praktykowane jest zbieranie przez właściwy merytorycznie
wydział spływających ze szkół informacji. Dyrektorzy bardzo szczegółowo przedstawiają te
osiągnięcia i w związku z tym wnioskuje, by w przyszłości sprawozdania były ujednolicone.
Każdy dyrektor ma inną wizję przedstawienia osiągnięć i słusznie, ale może komisja oświaty
powinna dać wskazówkę na przyszłość, co chce usłyszeć w temacie osiągnięć od każdego
dyrektora. Wówczas te materiały powinny być ujednolicone – ujednolicony schemat - i np.
można by przeczytać o promocji, o której w przedłożonym materiale nie ma mowy.
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Przewodniczący komisji zapytał dlaczego tylko jedna ze szkół przedstawiła informacje na
temat wyników egzaminu gimnazjalnego.
Pani kierownik Marzanna Wieczorek poinformowała, iż w czerwcu dyrektorzy szkół
otrzymują indywidualne dane o przebiegu egzaminów, pan Burmistrz jako organ prowadzący
otrzymuje zbiorczą informacje na początku września. Natomiast ustawa o systemie oświaty
mówi, że do 10 października Burmistrz przedkłada Radzie raport o realizacji zadań
oświatowych w gminie. Przygotowany na dziś materiał wyprzedza ten raport. A w nim
ujmuje się wszystko. Tu dyrektorzy skupili się na indywidualnych osiągnięciach uczniów,
wiedząc, że informacja nt. egzaminów będzie Radzie przedstawiona w późniejszym terminie.
Komisja sformułowała wniosek:
Komisja wnioskuje o przekazywanie ujednoliconej informacji na temat osiągnięć
dydaktyczno – wychowawczych szkół podstawowych i gimnazjów w terminie
powakacyjnym.
Odbyło się głosowanie wniosku. W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych, przy 8 głosach za
wniosek został przyjęty – jednogłośnie.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa w realizacji zadań
własnych w zakresie edukacji publicznej.
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
2/Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa w realizacji zadań
własnych w zakresie edukacji publicznej.
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
3/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/248/09 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów
uczniom i absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Uczniowskiego
Programu Stypendialnego.
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
4/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/165/08 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Myszków.
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych przy 9 głosach za, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
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5/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego
„Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III
szkół podstawowych w Gminie Myszków” realizowanego w ramach Priorytetu IX
POKL Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty. Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych.
Radny Wacław Gabryś zapytał jaki będzie podział środków w przypadku ich pozyskania?
Pani Marzanna Wieczorek zapewniła, że wszystkie szkoły uczestniczą w projekcie, wszystkie
wystąpiły.
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
6/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami
dziecięcymi.
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Radna Iwona Skotniczna w imieniu matki niewidomego dziecka zadała pytanie w jakim
czasie jej dziecko otrzyma komputer, o który rodzina wnioskowała. Pani Jurek złożyła
wniosek do Urzędu.
Burmistrz odpowiedział, że jeśli jest to wniosek złożony do projektu pod nazwą „Dostęp do
Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem” to
jest on na etapie realizacji. Są przygotowane przetargi na zakup komputerów. Nie ukrywał, że
nie odbywa się to bez pewnych perturbacji. Opowiedział o założeniach projektu, etapach
realizacji i jej kontroli. Podkreślił, iż jest to trudny projekt.
Radny Eligiusz Uchnast był zainteresowany czy Burmistrz wróci do tematu reorganizacji
szkolnictwa. Jeśli tak, to kiedy? I czy są nowe pomysły?
Pan Burmistrz odpowiedział, że jeśli wrócimy do tematu to musimy zdążyć przed lutym,
dotychczas zostały radnym przedstawione pewne pomysły, scenariusze z wyliczeniem jakie
ewentualne oszczędności w skali roku szkolnego mogłyby z tytułu przyjęcia takich, a nie
innych rozwiązań nastąpić. Zdecydowanie nie chce posunięć, które wyrządzą więcej złego niż
dobrego, ale z pomysłu się nie wycofuje, ponieważ nadal brakuje w oświacie ok.
600 000,00zł na wynagrodzenia dla nauczycieli. Są propozycje wykonania kolejnych
oszczędności, jednak one nie zamykają całej kwoty. Podkreślił, że nie chce siać niepokojów,
ale chciał dać więcej czasu na zastanowienie się, znalezienie odpowiedzi, jaki scenariusz
wejdzie w życie. Najwątlejszy daje najmniejsze oszczędności. Liczy na to, że trwające w tle
rozmowy doprowadzą do rozwiązania. Wykonanie jakiegokolwiek ruchu spowoduje zranienie
jakiejś grupy i skutki, które w perspektywie 10 lat mogą pokazać, iż ten ruch był błędny. Jest
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to bardzo trudne i skomplikowane. Pan Burmistrz zapewnił, że nie wycofuje się z tematu
reorganizacji szkół, nadal jest on aktualny, trzeba podejść zdroworozsądkowo i wprowadzić
co najmniej minimum.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda w związku z zagwarantowanymi wrześniowymi
podwyżkami dla nauczycieli zapytał czy wpłynęły jakieś dodatkowe pieniądze do budżetu
gminy?
Pani Marzanna Wieczorek odpowiedziała, że subwencja, którą gmina otrzymała w marcu
między innymi jest przeznaczona na pokrycie kosztów podwyżek. Żadnych dodatkowych
pieniędzy z tytułu podwyżek gmina nie dostała. Subwencja w stosunku do ubiegłego roku
wzrosła o 800 000,00zł., także na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń, natomiast to, że
nie rekompensuje w całości podwyżek to już jest inna sprawa. Realny koszt to
1 300 000,00zł, a subwencja 800 000,00zł. W kosztach podwyżek są także nauczyciele
przedszkoli, a ich subwencja oświatowa nie dotyczy, ponadto subwencja nigdy nie pokrywa
w całości kosztów utrzymania szkół, pokrywa je w 70%.
Przewodniczący komisji poruszył kwestię remontów w szkołach i przedszkolach.
Burmistrz poinformował, że remont przedszkola, o który radni wnioskowali w ostatnim
wniosku został przeprowadzony. Co do pozostałych remontów szczegóły zostaną
przedstawione przez właściwy merytorycznie wydział we wrześniu. Natomiast w kwestii
koniecznych remontów niewątpliwie przybywa potrzeb. Czy gmina znajdzie na to pieniądze
nie potrafił odpowiedzieć. Drobne remonty są przeprowadzane na bieżąco. W przypadku
kolejnych wniosków będzie prosił radnych o wskazanie źródła finansowania.
Radny Dariusz Muszczak zapytał
z koncepcją zimowego Orlika?

jak przebiegają prace na Orliku w Mrzygłodzie, co

Pan Burmistrz odpowiedział, że przetarg na Orlika w Mrzygłodzie został rozstrzygnięty, jest
podpisana umowa z firmą, która go wygrała za 1 300 000,00zł. , umowa została
przygotowana zgodnie z wzorem, który standardowo jest stosowany przy Orlikach,
oczywiście została ona nieco „podrasowana”, ale ponieważ człowiek ciągle się uczy dziś
pewnie zrobione by to było jeszcze lepiej. Oczywiście zabezpiecza ona ewentualne
roszczenia, natomiast wielką niewiadomą jest to czy będzie od kogo je egzekwować –
przypadek Żarek jest tego przykładem. Umowa „śrubuje” termin wykonania Orlika na
15 listopada, jest to teoretycznie możliwe, jednak wszelkie pogodowe niespodzianki będą
miały wpływ na realizację.
W kwestii zimowego Orlika zgłaszamy taki akces, będzie to przedmiotem kolejnych uchwał,
będzie musiał być wykonany do końca roku i tylko na Mijaczowie. Wykonać można go tylko
na boisku należącym do gminy, wiec robienie Orlika obok MOSiR nie wchodzi w grę.
Radna Iwona Skotniczna spytała czy są jakieś nowe wiadomości w sprawie kopalni?
Pan Burmistrz nie mógł udzielić odpowiedzi, jest wprawdzie w kontakcie z firmą, która jest
po zmianach własnościowych, zasilona kapitałowo przez inny kapitał, natomiast czy się
pojawi czy nie będzie to jej wola. Jednak jeśli się pojawią inwestorzy prawdopodobnie dalej
będą sprawdzać teren. Natomiast zawarliśmy umowę, że jeśli się pojawią, otworzą stronę
internetową na której zamieszczą wszystkie te informacje, które są dostępne opinii publicznej.
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Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka-Psyk

Jacek Trynda
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