PROTOKÓŁ Nr 14/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 27 kwietnia 2012r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 7 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Anna Ćwiękowska – dyrektor MiPBP.
4. Pani Marzanna Wieczorek – Kierownik MZEASZiP.
5. Pan Krzysztof Gajdziak – przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu.
Nieobecni radni:
Pan Wacław Gabryś – usprawiedliwiony.
Pani Marzena Kozak – usprawiedliwiona.
Pan Dariusz Muszczak – usprawiedliwiony.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie.
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
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.
Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie.
Przewodniczący komisji poprosił panią dyrektor o skrótowe przedstawienie sprawozdania.
Pani Anna Ćwiękowska omówiła sprawozdanie (materiał stanowi załącznik do protokołu).
Radny Eligiusz Uchnast zadał pytanie odnośnie działalności powiatowej biblioteki,
gromadzenia regionaliów, pozyskiwania map, plakatów; jakie to są zasoby? Zapytał
o prenumeratę 37 tytułów, kto je sponsoruje?
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Pani Anna Ćwiękowska odpowiedziała, że jest dość sporo materiałów, jeśli coś się ukazuje
w okolicznych gminach to biblioteka to otrzymuje w formie darów. Przedstawiła zakupy
ostatniego roku. Są to mapy, plany dotyczące najczęściej Jury. Jeśli pokazują się książki,
pracownicy starają się to „wyłapywać” i uzupełniać, by zasób był bogaty. W ubiegłym roku
ukazał się przewodnik Jura Krakowsko – Częstochowska wydany przez Związek Gmin
Jurajskich. Zwróciliśmy się do nich i biblioteka otrzymała przewodnik w formie daru. Była
„Historia turystyki kolarskiej” pana Mariana Kotarskiego, również przekazana w formie
darów, jak zresztą wszystko, co pan Marian wydaje. Ukazała się seria książek „Echa historii”
wydane przez stowarzyszenie Partnerstwo Jury Północnej i tam z naszego terenu są
Koziegłowy, Niegowa, Żarki i Poraj. Ukazała się mapa turystyczna Partnerstwo Jury
Północnej, książka jaskinie Wyżyny Śląskiej tam są również mapy. Zakupiono pozycję Jura
północna Janów, Koziegłowy, Mstów, Olsztyn oraz przewodnik „Zamki i warownie Jury
częstochowskiej”.
Pani dyrektor odnośnie prenumeraty powiedziała, że 5 tytułów sponsoruje Starostwo, resztę
gmina Myszków, przy czym 2 tytuły są za darmo „Śląsk” – czasopismo z Katowic oraz
„Gazeta Myszkowska”.
Pan Jan Kotowicz poprosił o uszczegółowienie siedzib fili MiPBP i o dane dotyczące
zatrudnienia.
Pani dyrektor poinformowała, że na ul. Kościelnej 21 znajduje się MiPBP, Filia nr 1 – ul.
Krasickiego (tam gdzie firma Fobos); Filia nr 2 ul. Królowej Jadwigi Mrzygłód; Filia nr 3
Nowa Wieś (budynek straży), Filia nr 4 ul. Wyzwolenia (Bedusz). Zatrudnienie 0,5 etatu na
filię. W sumie w bibliotece pracuje 13 osób co stanowi 10,75 etatu przeliczeniowego. W tym
jeden etat finansuje Starostwo.
Radny Andrzej Giewon zapytał co jest największą bolączka pani dyrektor i w czym mogą jej
pomóc radni? Powiedział, że jest pracownikiem MDK i wie jaka jest sytuacja z dachem.
Obydwie instytucje znajdują się w tym samym budynku. W tym roku jeszcze nie było takiego
wielkiego zalania jak dwa, trzy lata temu, ale widzi sufit. Trzeba dach pokryć za wszelką cenę
i Starostwo mogłoby w tym pomóc.
Pani dyrektor marzy o większych środkach na zakup książek. By biblioteka była atrakcyjna
dla czytelnika, musi być na bieżąco z rynkiem wydawniczym. Pani dyrektor potwierdziła, że
dach rzeczywiście jest problemem.
Radny powiatowy, przewodniczący komisji oświaty w powiecie pan Krzysztof Gajdziak
usprawiedliwiał nieobecność radnych powiatowych mówiąc, że są na „zakończeniu szkół”. W
ich imieniu przeprosił za nieobecność. Jeśli chodzi o rozmowy, to najbardziej owocne byłyby
z Zarządem, to on przyznaje środki. Komisja Oświaty i Kultury w starostwie wnioskowała
w zeszłym roku, ale przeszło to bez echa. Zobowiązał się przedstawić postulaty Staroście,
Zarządowi przy najbliższej okazji. Jest porozumienie jego zdaniem powiat powinien dołożyć.
Przewodniczący Jacek Trynda zwrócił się do radnego Gajdziaka z prośbą, by Komisja
Oświaty i Kultury w Starostwie zawnioskowała do Zarządu o ogólne zwiększenie środków
wydatkowanych przez powiat na działalność biblioteki skoro jest ona miejska i powiatowa.
Pan burmistrz zapytał jaki był stosunek radnych do pisma pani dyrektor biblioteki, w którym
zwracała się w tym roku o dofinansowanie.
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Pan Krzysztof Gajdziak stwierdził, że do niego takie pismo nie dotarło. Komisja nie omawiała
takiego pisma, prawdopodobnie było ono omawiane na Zarządzie.
Pan burmistrz pytał o procedury w powiecie i mówił jak wygląda procedura w gminie. Wobec
zaistniałej sytuacji pan Burmistrz poprosił radnego Krzysztofa Gajdziaka o poinformowanie
pozostałych członków komisji, że pani dyrektor złożyła pismo, w którym było wyliczone wg
różnych wariantów jak powinno wyglądać dofinansowanie, jeśli miały by być zachowane
proporcje z okresu podpisania porozumienia. Wyrażona w nim była uzasadniona prośba na
kwotę 85 000,00zł. Oczywiście jest to kwestia Zarządu powiatu, gmina co najwyżej może
prosić. Jednakże nie można nie zauważyć tendencji, że gmina rok rocznie wystosowuje
pisma, a otrzymuje coraz mniejsze środki. Samorząd rozumie samorząd, w dobie, kiedy każdy
boryka się z problemami. Mimo to, powinniśmy czynić wszystko, by książka była ważna. Nie
domagamy się, ale prosimy o zrozumienie i zwracamy się z prośbą.
Gmina dofinansowuje posiadanymi środkami i nie bardzo ma możliwość, by je zwiększać.
Zostało policzone różnymi wskaźnikami, ile osób spoza gminy Myszków korzysta
z biblioteki, jak wygląda czytelnia, jej dostępność, filie itd. Kwota 85 000,00zł, o którą
zwracała się gmina nie wzięła się z powietrza. Pani dyrektor została zmuszona do
oszczędności na paragrafie związanym z wynagrodzeniem pracowników.
Radny Andrzej Giewon wytłumaczył, że optował za spotkaniem między powiatem, a gminą,
bo na takich spotkaniach zawsze się coś urodziło jak np. okna w bibliotece. Dach w bibliotece
jest numerem jeden.
Radny Eligiusz Uchnast uważa, że takie spotkania są korzystne zarówno dla gminy jak
i powiatu, a przede wszystkim dla mieszkańców.
Radna Elżbieta Kościow podkreśliła, że bardzo ją ujęła współpraca biblioteki ze szkołami
oraz stowarzyszeniem Podlas. Zapytała czy ktoś ze stowarzyszenia jest związany mocniej
z biblioteką i pomaga w pracy?
Pani dyrektor odpowiedziała, że współpraca ze stowarzyszeniem w ostatnim czasie bardzo się
zacieśniła i bardzo dobrze jej się współpracuje. Są to osoby bardzo zaangażowane.
Przewodniczący zamknął dyskusję. Podziękował pani dyrektor za omówienie sprawozdania.
Przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Myszków,
Pani kierownik Marzanna Wieczorek wyjaśniła, że projekt wyniknął ze zmian
w orzecznictwie sądowym dotyczącym roli związków w opiniowaniu wniosków o nagrody.
Zrodził się nowy tekst kryteriów i tryb przyznawania nagród w stosunku do tego aktualnie
obowiązującego. Projekt uchwały uwzględnia te zmiany. Projekt kryteriów został uzgodniony
ze związkami zawodowymi. Wszystkie cztery związki zaopiniowały go pozytywnie.
Pani kierownik powiedziała o błędach zgłoszonych na komisji finansów przez pana radnego
Eugeniusza Bugaja i wprowadzonych poprawkach. Dodała, że w §9 kryteriów, dotyczącym
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składu komisji ds. nagród burmistrza zostanie dodany pkt 4 mówiący o tym, że „komisja
podejmie pracę w obecności co najmniej ¾ składu osobowego”.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał czy nagroda burmistrza lub dyrektora musi być
przyznawana? Środki pochodzą z odpisu 1% ale jaka jest jej wysokość? Czy pieniędzy
przeznaczonych na nagrody nie można przeznaczyć na podniesienie dodatku motywacyjnego?
Czy nie można zrezygnować z części tej kwoty i przeznaczyć jej na zakup potrzebnych
sprzętów np. krzeseł? Pytał dlaczego związki zawodowe opiniują czy zgłaszają, biorą udział
w procesie przyznawania nagród, skoro jest to nagroda burmistrza czy dyrektora i tylko te
podmioty powinny decydować.
Pani Marzanna Wieczorek poinformowała, że fundusz nagród jest ustawowo utworzony
w karcie nauczyciela. „Tworzy się 1% odpis” to jest obligatoryjne. Natomiast można go
zwiększyć. Co najmniej 1%, ale może być więcej. Co do nagród dyrektora i burmistrza jest
zapis w kryteriach, który wskazuje, że może ona być przyznana, ale nie musi. To jest fundusz
celowy. Co najwyżej wskutek nieprzyznania nagród pieniądze z funduszu 31 grudnia wrócą
do budżetu miasta.
Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że regulamin nie wyklucza decyzyjności burmistrza
czy dyrektora, przywołane przez niego ciała opiniodawcze mają za zadanie wesprzeć ten
proces. Burmistrz czy dyrektor nie muszą się sugerować opinią związków zawodowych czy
rady rodziców.
Radny Eligiusz Uchnast w związku ze zmniejszaniem wskaźnika bezrobocia wśród młodych
nauczycieli zapytał czy jest możliwość nakłaniania nauczycieli, którzy otrzymali uprawnienia
emerytalne do przejścia na emerytury?
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że na chwilę obecną „zmusić” można tylko wówczas
kiedy brakuje zatrudnienia dla danego nauczyciela w szkole, czy z powodu spadku liczby
godzin. Nie wiąże się to z zatrudnianiem nowych nauczycieli tj. rzeczywista redukcja etatu
z powodu braku zatrudnienia.
Rady Eligiusz Uchnast zapytał czy koledzy radni słyszeli, albo wiedza jakie reperkusje może
przynieść w konsekwencji decyzja o podniesieniu pensum dyrektorów?
Przewodniczący odpowiedział, że ta kwestia może zostać podniesiona w sprawach różnych.
Przewodniczący poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 7 radnych. Przy 7 głosach za, komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Przewodniczący przedstawił pismo burmistrza z dnia 20.04.2012r. nr RM.0121.20.2012r
dotyczące możliwości zakupu 21 notebooków dla radnych miasta Myszkowa (pismo stanowi
załącznik do protokołu). Poprosił radnych o wyrażenie opinii.
Członkowie komisji poprzez aklamację pozytywnie zaopiniowali wniosek burmistrza.

4

Radny Eligiusz Uchnast powrócił do sprawy podniesionego pensum dyrektorów szkół.
Pani Marzanna Wieczorek poinformowała, że arkusze organizacyjne dyrektorzy składają do
30 kwietnia br. nie wszystkie ale większość jest już opracowana. O bezpośrednich
reperkusjach trudno jej powiedzieć, ponieważ w tym roku zmieniło się rozporządzenie
w sprawie ramowych planów nauczania, więc inaczej jest ułożona siatka godzin w klasach IV
i I szkół podstawowych. Zarówno pensum jak i fakt zmiany siatki godzin wpływa na kształt
organizacyjny szkół, na przydział godzin poszczególnych nauczycielom. Są sytuacje
w poszczególnych szkołach gdzie nauczycielom brakuje zatrudnienia jakkolwiek trudno jest
powiedzieć, że jest to bezpośrednim następstwem faktu podniesienia pensum dyrektora
szkoły. Nie jest w stanie powiedzieć, że taki związek jest.
Radny Sławomir Dymczyk odniósł się do sytuacji jaka miała miejsce w sąsiedniej gminie
Koziegłowy i planowanym tam referendum w sprawie odwołania burmistrza i rady gminy
Koziegłowy. Czuje się on oszukany postawą kuratorium, w związku z sytuacją jaka tam ma
miejsce. Nie zrozumiała jest dla niego postawa kuratorium, w której wystawili negatywną
opinię o niesłusznych decyzjach likwidacyjnych. W Myszkowie ciągle jest omawiana
likwidacja szkół nr 4 i 7 , nie wie kto tu komu robi na złość. Biorąc pod uwagę stanowisko
kuratorium, Rada Miasta w Myszkowie dobrze zrobiła podnosząc rękę przeciw likwidacji.
Najpierw powinno się wypowiedzieć kuratorium.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że wcześniej opinia kuratorium była wiążąca.
Wg radnego Sławomira Dymczyka jeśli o wszystkim ma decydować gmina, gmina ma
podejmować decyzje likwidacyjne, czy o zatrudnieniu, to po co instytucja kuratorium?
Wydaje się niepotrzebna. Wojnę należy toczyć w tamtym kierunku, a nie likwidować szkoły
w Myszkowie. Kolejna sprawa to próby likwidacji ograniczeń wynikających z karty
nauczyciela. Zostało pokazane przez media jak wyglądały w Warszawie te próby. To co się
dzieje i to co się będzie działo można sobie wyobrazić. Podkreślił, że kuratorium jego
zdaniem jest instytucją do likwidacji.
Przewodniczący komisji stwierdził, że kuratorium jest organem nadzorującym. Zapytał panią
dyrektor jak szczegółowo przedstawia się kwestia zatrudnienia wynikająca z arkuszy
organizacyjnych.
Pani Marzanna Wieczorek odpowiedziała, że do 7 maja radni otrzymają informacje, pełne
zestawienie. Najogólniej rzecz ujmując odejdzie parę osób na emerytury. Ale z kolei na
podjęcie tych decyzji nauczyciele maja czas do końca maja. Czy dyrektor ograniczy etat,
a nauczyciel przyjmie to ograniczenie czy też odejdzie na emeryturę będzie wiadomo do 31
maja.
Radna Elżbieta Kościow zapytała ile ubywa z siatki godzin w tym roku w szkole
podstawowej?
Pani Marzanna Wieczorek odpowiedziała, że to nie tyle chodzi o ubytek z siatki godzin ile o
inną relację godzin dyrektorskich. Dyrektor mógł przydzielać godziny „na co chciał”, a w tej
chwili jest wskazanie na przedmioty. Dodatkowo po dwie godziny ubyło z dyrektorskich
godzin ogólnie one są przyporządkowane przedmiotom. Dyrektor musi je dać np. na język
polski, a nie gimnastykę korekcyjną żeby komuś uzupełnić etat – w tym sensie.
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Radna Iwona Skotniczna w związku z informacja radiową nt. błędu w pytaniach egzaminu
gimnazjalnego poprosiła o informację.
Odpowiedzi udzieliła pani Marzanna Wieczorek.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka-Psyk

Jacek Trynda
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