PROTOKÓŁ Nr 16/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 22 czerwca 2012r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 8 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Jolanta Kempa – Kierownik MZEASZiP.
4.
Nieobecni radni:
Pani Marzena Kozak – usprawiedliwiona.
Pan Dariusz Muszczak – usprawiedliwiony.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. 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
8 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.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Stypendialnego
Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS”.
Przewodniczący komisji zapytał czy radni mają uwagi oraz zapytania do projektu uchwały.
Radni pytań nie zgłosili. Przewodniczący zgłosił pytanie w związku z §3 pkt. 2 projektu
dotyczące jednorazowej wypłaty stypendium dla absolwentów gimnazjów.
Pani Jolanta Kempa wyjaśniła, że program dotyczy wyłącznie uczniów uczących się
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Myszków. Proponuje się zapis,
zgodnie z wymogami nadzoru, iż stypendium jest wypłacane od września do czerwca danego
roku szkolnego. Aby wybrnąć z tej sytuacji i móc przyznać stypendium dla absolwentów
gimnazjum, którzy od dnia 1 września są uczniami szkół ponadgimnazjalnych został
wprowadzony taki zapis o jednorazowej wypłacie stypendium. Gmina może przyznać
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stypendium absolwentom gimnazjów, choć wówczas ci uczniowie nie są już uczniami szkoły,
dla której organem prowadzącym jest gmina Myszków.
Radna Iwona Skotniczna zapytała o wysokość stypendiów
Pani Jolanta Kempa odpowiedziała, że jest to kwestia wielkości ustalonego stypendium.
Przewodniczący komisji zadał pytanie dotyczące wielokrotności wypłacanego świadczenia
jednemu uczniowi w ramach cyklu kształcenia. Czy stypendium może być danemu uczniowi
wypłacane tylko 1 raz czy może być wypłacane wielokrotnie?
Pani Jolanta Kempa powiedziała, że to pytanie dotyczy już regulaminu czyli kolejnego
projektu uchwały. W regulaminie nie ma zapisu mówiącego, że uczniowi przysługuje
stypendium tylko raz w danym cyklu kształcenia.
Program stypendialny to jest intencja, że gmina chce wynagrodzić uczniów szczególnie
wyróżniających się.
Więcej pytań nie zgłoszono, przewodniczący poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych, przy 8 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
2/Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania
stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w ramach Gminnego
Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie
Uzdolnionych „OMNIBUS”,
Radna Elżbieta Kościow zaproponowała dyskusję na temat kryteriów. Dla niej średnia
arytmetyczna w szkołach podstawowych 5.75 gdzie było 4,75 jest za wysoka. Zaznaczyła, że
oprócz średniej są jeszcze inne wymogi narzucane regulaminem.
Pani Jolanta Kempa przedstawiła jak były przyznawane stypendia w latach 2008 -2011 i ile
dzieci je otrzymywało. Wyjaśniła idee programu stypendialnego. Zapewniła, że Myszków ma
zdolnych uczniów.
Przeciwny obniżeniu średniej był burmistrz miasta, chciał by pozostało w uczniach dążenie
do bycia najlepszymi.
Zdanie radnej Elżbiety Kościow podzieliła radna Iwona Skotniczna, jak również
przewodniczący komisji oraz inni członkowie.
Przewodniczący komisji sugerował obniżenie średniej do 5,6 lub 5,5 czyli dla szkół
podstawowych i gimnazjum taką samą średnią. Jest wielu uczniów naprawdę wyjątkowych,
uzasadniał, szczególnie uzdolnionych, dla których średnia może być barierą. Ostatecznie to
komisja zdecyduje, komu przyzna stypendium – argumentował.
Pani Jolanta Kempa zasugerowała, że do otrzymania stypendium przez uczniów szkół
podstawowych powinno wystarczyć bycie finalistą konkursu interdyscyplinarnego.
Komisja sformułowała wniosek:
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Komisja wnioskuje o obniżenie średniej arytmetycznej uzyskanych ocen przez uczniów
szkół podstawowych do wysokości 5,5 w Regulaminie przyznawania Stypendium
Samorządu Myszkowa stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie
określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci
i młodzieży szczególnie uzdolnionej w ramach Gminnego Programu Stypendialnego
Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS”.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych, przy 8 głosach za, wniosek
został przyjęty – jednogłośnie.
Komisja sformułowała wniosek:
Komisja wnioskuje o dodanie w § 2 ust.1 pkt.1 litery c o brzmieniu: w przypadku szkół
podstawowych posiadają tytuł finalisty konkursu interdyscyplinarnego, o którym mowa
w § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia
2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125 ze zm.).
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych, przy 8 głosach za, wniosek
został przyjęty – jednogłośnie.
Przewodniczący komisji poprosił o zaopiniowanie
z zaproponowanymi przez radnych poprawkami.

projektu

uchwały

łącznie

Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych, przy 8 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
3/Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Myszkowa
za 2011 rok.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych, przy 6 głosach za,
2 wstrzymujących się projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Pan burmistrz uprzedził radnych, że do porządku sesji będzie wprowadzany jeszcze jeden
projekt uchwały dotyczący terenu przy ul. Porębskiej. Do przewodniczącej Rady Miasta
wpłynął już wniosek. ANR sprzedała teren przy ul. Porębskiej mimo, że gmina wiązała z nim
plany i poniosła nakłady w postaci dokumentacji schroniska. Projekt uchwały będzie dotyczył
nieodpłatnego przejęcia terenu 8ha od nabywcy. Jest deklaracja przysłana faksem, ale gmina
czeka na oficjalne pismo.
Do punktu 4.
Sprawy różne.
Spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka-Psyk

Jacek Trynda
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