PROTOKÓŁ Nr 21/13
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 25 stycznia 2013r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 9 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Piotr Wysocki – dyrektor MOSIR
Nieobecni radni:
1. Elżbieta Kościow– usprawiedliwiona
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Zapoznanie się ze stanem technicznym obiektu MOSIR.
6. Sprawy różne.
Przyjęty porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
6. Zapoznanie się ze stanem technicznym obiektu MOSIR.
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. Radny Eligiusz Uchnast
zaproponował zamianę pkt. 5 z pkt. 6.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
9 radnych. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 9 głosach za, protokół został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 3.
Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że wszyscy radni otrzymali
propozycje planu pracy komisji na 2013r. Zwrócił się do radnych, czy mają jakieś uwagi lub
propozycje. Dodał, że plan pracy jest tzw. szkieletem pracy komisji, do którego można
wprowadzać zmiany na bieżąco.
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Radny Dariusz Muszczak zasugerował, żeby na posiedzeniu komisji na przełomie lutego
i marca jednostki podległe gminie przedstawiły sprawozdania, wynik budżetowy za rok
poprzedni oraz plany inwestycyjne.
Radny Eligiusz Uchnast powiedział, że na wcześniejszych komisjach były poruszane kwestie
sprawozdań jednostek budżetowych, w związku z tym zaproponował, aby sprawozdania były
przedstawiane w miesiącu kwietniu, kiedy jednostki pozamykają rok budżetowy.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że radni będą omawiać wykonanie budżetu za poprzedni
rok. Dodał, że radnemu Muszczakowi chodziło o plany inwestycyjne na rok następny.
Radny Dariusz Muszczak zwrócił się z pytaniem do dyrektora MOSIR, kiedy przedstawi
sprawozdanie finansowe za rok poprzedni.
Dyrektor MOSIR powiedział, że sprawozdanie finansowe oraz plany inwestycyjne na 2013r.
zostały już przekazane do Burmistrza Miasta.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda przypomniał, że komisja corocznie zajmuje się tą
kwestią. Dodał, że każdorazowo na poprzedzającym posiedzeniu komisji można wprowadzić
taki punkt. Z uwagi na to, że plan jest otwarty i można wprowadzać na bieżąco zmiany do
planu, przewodniczący zaproponował zatwierdzenie planu w dotychczasowej postaci
z możliwością bieżącego uzupełniania.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Rekreacji na 2013r. Projekt planu pracy komisji przy 9 głosach za, został zaopiniowany
pozytywnie – jednogłośnie.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu u zbiegu ulic
Włodowskiej, Nadrzecznej i Traugutta w Myszkowie.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapoznał radnych z dwoma zaproszeniami.
Przewodniczący komisji przedstawił dwa zaproszenia. Pierwsze zaproszenie dotyczy wzięcia
udziału w XXXIV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich, które odbędzie się
28 lutego-1 marca w Kołobrzegu. Przewodniczący komisji podkreślił, że koszty udziału
pokrywa uczestnik. Kolejne zaproszenie dotyczyło konferencji, która ma odbyć się
29 stycznia br. w Częstochowie. Tematyka konferencji to Przedsiębiorczość społeczna szansą
na rozwój lokalny. Przewodniczący komisji odczytał pismo od Burmistrza Miasta Myszkowa
dotyczące wycofania skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody.
Przewodniczący komisji powiedział, że w dniu dzisiejszym w prasie ukazał się artykuł
dotyczący sprawy, jakby zamkniętej. Autor artykułu poruszył sprawę dotacji do działalności
Klubu dziecięcego w Bawilandzie. Przewodniczący przypomniał, że w listopadzie ub.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza Miasta
Myszkowa o uzupełnienie informacji dotyczącej kosztów ponoszonych przez rodziców za
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pobyt dziecka w żłobku, mieszczącym się w Klubie dziecięcym Bawiland. Odczytał
odpowiedź na wniosek. Przewodniczący komisji poprosił o komentarz w tej sprawie.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że trudno jest dyskutować, ponieważ nie wiadomo,
jakie środki można przeznaczyć na taką dotację.
Radny Sławomir Dymczyk powiedział, że wnioskodawczynie nie precyzują, ile chcą tej
dotacji.
Zdaniem radnego Eligiusza Uchnasta informacja, będąca odpowiedzią na wniosek, nadal jest
niepełna. Brakuje informacji, o które komisja zwracała się do Burmistrza Miasta Myszkowa,
na temat wysokości dotacji oraz faktycznych kosztów ponoszonych przez Bawiland na
prowadzenie działalności związanej z prowadzeniem Klubu dziecięcego.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że rzeczywiste koszty na pewno są większe. Pochwalił
wnioskodawczynie, że wyszczególniły faktyczny koszt opieki w żłobku, ponoszony przez
rodziców na dziecko. Zaproponował, żeby radni oparli się na tej informacji oraz dyskutowali
o dofinansowaniu miejsca w żłobku.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że gmina jest zobowiązana do
przekazywania subwencji oświatowej na szkoły publiczne, przedszkola publiczne oraz na
jedno przedszkole niepubliczne.
Radny Sławomir Dymczyk zapytał, czy wysokość subwencji jest na każde dziecko taka sama
na placówki publiczne i niepubliczne.
Przewodniczący komisji powiedział, że gmina nie ma obowiązku dotowania żłobka.
Radny Sławomir Dymczyk powiedział, że pani Marzanna Wieczorek, kierownik MZEASZiP
będzie wiedziała, jakimi środkami dysponuje oświata.
Radny Andrzej Giewon wątpił w to, że są środki na ten cel, skoro gmina do oświaty dopłaca
4 mln zł z własnych środków.
Radny Eligiusz Uchnast ustosunkował się do fragmentu treści artykułu, brzmiącym: „ nieujęte
zostało w budżecie na 2013r.”. Zdaniem radnego środki nie mogły zostać ujęte w budżecie na
2013r., skoro radni nie mieli wówczas pełnych danych. Konkretne dane wpłynęły na komisję
dopiero w dniu dzisiejszym. W związku z tym komisja będzie mogła pomyśleć
o wprowadzeniu takiej kwoty do budżetu dopiero na 2014r.
Radny Wacław Gabryś powiedział, że ktoś tu zawinił, ponieważ pismo wpłynęło do Urzędu
Miasta 6 grudnia ubiegłego roku.
Radny Eligiusz Uchnast sprostował, że nikt nie zawinił, tylko obieg pism urzędowych trwa
około 2 dni, a komisje odbywały się na początku grudnia. Zaproponował, żeby na
posiedzenie komisji w miesiącu lutym zaprosić panią Marzannę Wieczorek kierownik
MZEASZiP oraz wnioskodawczynie z Bawilandu, panią Barbarę Pałęgę oraz Justynę
Czerwińską. Właścicielki Bawilandu wypowiedzą się na temat kwoty i celu
przeznaczenia dotacji.
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Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że na pewno będzie trudno ją określić,
ale każda kwota będzie ulgą dla rodziców. Zwrócił się do radnych, czy zostanie złożony
wniosek pod kątem kolejnych działań komisji w tej sprawie.
Radny Wacław Gabryś powiedział, że popiera wniosek radnego Eligiusza Uchnasta, odnośnie
zaproszenia na następne posiedzenie komisji przedstawicielek Bawilandu oraz przedstawicieli
Urzędu Miasta. Uważa, że jest to wzniosłe, że ktoś podjął się takiej działalności, a z uwagi
na brak miejsc w przedszkolach, zaproponował, żeby po zapoznaniu się z argumentacją
właścicielek Bawilandu, przyznać symboliczną kwotę dotacji.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że słyszał, że Niepubliczne Przedszkole „Puchatek”
otrzymuje dofinansowanie w wysokości około 300 zł na jedno dziecko.
Przewodniczący komisji powiedział, że gmina nie jest do tego zobowiązana.
Radny Dariusz Muszczak zaproponował, aby pani skarbnik przygotowała wstępną symulację
kosztów, jakie można byłoby przewidzieć w budżecie na ten cel. Argumentował ten pomysł
obecną sytuacją na rynku pracy oraz aktywacją młodych mam.
Radny Eligiusz Uchnast poruszył temat upublicznienia protokołów z sesji, który był
wielokrotnie poruszany na sesjach Rady Miasta oraz został zawnioskowany na Komisji
Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw przez radnego Adama Zaczkowskiego.
Propozycja radnego Zaczkowskiego sprowadzała się do publikacji tylko protokołów z sesji.
Sam wraz z radną Iwoną Skotniczną zaproponował publikowanie również protokołów
z komisji, żeby mieć pełniejszy obraz.
Radny Eligiusz Uchnast zaproponował wniosek formalny.
Komisja wnioskuje o publikację w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów
z posiedzeń wszystkich komisji stałych i sesji Rady Miasta Myszkowa od początku
kadencji 2010 - 2014.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych, przy 6 głosach za
i 3 wstrzymujących się, wniosek został przyjęty.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że jest to krok naprzód, ponieważ mieszkaniec będzie
miał pełen obraz różnych zagadnień.
Radny Eligiusz Uchnast odczytał swoją propozycję projektu uchwały w sprawie dokonania
zmiany w Regulaminie Pracy Rady Miasta w Myszkowie poprzez wprowadzenie
dodatkowego zapisu. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.
Radny Sławomir Dymczyk dodał, że projekt uchwały musi uzyskać opinię radcy prawnego.
Radny Eligiusz Uchnast dodał, że jeśli radni mają życzenie podpisać się pod tym projektem
uchwały, nie będzie on wówczas projektem 3 radnych, którzy się pod nim podpisali, tylko
całej komisji. Podkreślił, że projekt uchwały wymaga opinii burmistrza, zgodnie z §18 Statutu
Gminy Myszków.
Do punktu 6.
Zapoznanie się ze stanem technicznym obiektu MOSIR.
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Radni zapoznali się ze stanem technicznym obiektu MOSIR, przewodniczący komisji
podziękował dyrektorowi MOSIR za pokazanie obiektu.
Radny Dariusz Muszczak zwrócił się z prośbą do dyrektora MOSIR o podsumowanie
najważniejszych potrzeb placówki.
Pan Piotr Wysocki dyrektor MOSIR powiedział, że najważniejszą potrzebą MOSIR jest dach,
zgodnie z wystawioną ekspertyzą powinien zostać naprawiony do 2014r. Jeżeli dach nie
zostanie naprawiony, ośrodek może zostać zamknięty.
Radny Sławomir Dymczyk zapytał się, czy zabezpieczone w budżecie środki na MOSIR
wystarczą na naprawę dachu.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że tegoroczny budżet, jaki otrzymał MOSIR jest budżetem na
podstawowe funkcjonowanie ośrodka, pokrywanie kosztów mediów, środków chemicznych,
wynagrodzeń pracowników.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał, czy znany jest ewentualny koszt naprawy dachu.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że jest już po dwóch rozmowach z fachowcem, który robił
ekspertyzę. Po dokładnym przeanalizowaniu kosztów, zostaną one podane.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy chodzi o naprawę dachu nad częścią basenową.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że chodzi o dach nad całym ośrodkiem sportowym, podkreślił,
że najpilniejszą sprawą jest dach nad częścią basenową. Jego zdaniem lepiej przygotować
wcześniej dokumentację.
Przewodniczący komisji zapytał dyrektora MOSIR, czy remont dachu będzie przygotowany
etapami.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że jest to zależne od wielkości środków, jakimi będzie
dysponował MOSIR. Najpilniejszy jest remont dachu nad basenem i nad szatniami.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy jeśli do końca 2014r. nie zostanie wykonana naprawa
dachu, to basenowi grozi zamknięcie, czy wystarczy, że będą rozpoczęte prace remontowe.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że wystarczy, że do tego okresu będą rozpoczęte prace
remontowe.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że słyszał, że z sufitu nad częścią basenową spadają
pokaźne kawałki czegoś kolorowego. Czy zdaniem inspektorów BHP siatka nad basenem
może funkcjonować, czy nikt nie ma do tego zarzutów.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że dach koroduje i odpadają części konstrukcji. Siatka nad
basenem zapewnia większe bezpieczeństwo, nikt nie ma zarzutów.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy poza dachem MOSIR ma inne potrzeby.
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Pan Piotr Wysocki powiedział, że MOSIR wymaga wykonania termomodernizacji wraz
z ogrzewaniem.
Radny Andrzej Giewon zapytał o funkcjonalność solarów, jaka jest ich wydajność.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że przede wszystkim zwraca uwagę na rachunki. Trudno jest
powiedzieć, czy są wydajne, kiedyś z usług MOSIR korzystało rocznie około 3 tysięcy osób,
teraz około 6 tysięcy. Stwierdził, że instalacja solarna przyczynia się do mniejszego
zanieczyszczenia środowiska oraz wspomaga dotychczasową instalację.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał, co MOSIR zamierza kupić ze środków
zaplanowanych w ramach tegorocznego budżetu.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że MOSIR przeznaczy te środki na przygotowanie
dokumentacji do przetargu na siłownię męską oraz przygotowanie dokumentacji na dach.
Radny Dariusz Muszczak zwrócił uwagę na stan sanitariatów, pryszniców, ubikacji oraz brak
szatni damskiej. Jego zdaniem w ciągu roku sukcesywnie MOSIR mógłby to zrealizować np.
z wolnych środków, rezerwy burmistrza, czy Funduszu Alkoholowego.
Radny Sławomir Dymczyk powiedział, że pan dyrektor MOSIR poczynił wielkie starania,
pozyskał sponsora – firmie Polimer na wykonanie łazienki. Jego zdaniem budynek jest
czysty, zadbany, mimo tego, że budżet, jaki otrzymał MOSIR jest budżetem na przetrwanie.
Radny Dariusz Muszczak podziękował dyrektorowi za wkład wniesiony w zarządzanie
MOSIR. Jego zdaniem wiele elementów jest ze spadku po zaniedbaniach, niekonsekwencji
i braku planowania poprzedniego dyrektora.
Radny Eligiusz Uchnast podkreślił, że chcąc dofinansować MOSIR, trzeba będzie z czegoś
zrezygnować lub oszczędności, które się pojawią przekazać do MOSIR lub MDK.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że w MDK również jest do zrobienia dach, którego koszt
wynosiłby około 150 tys. zł. Sala widowiskowa oraz kino wymaga modernizacji. W zeszłym
roku MDK odwiedziło około 7 tysięcy osób.
Radny Wacław Gabryś powiedział, że gmina nie wybuduje nowego budynku, ale może
wykonywać drobne remonty, uzupełniać braki w MOSIR, czy MDK.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że podczas tej kadencji jest bardzo dużo do zrobienia,
jeśli chodzi o sport i kulturę.
Radny Eligiusz Uchnast, powiedział, że ta kadencja nie uzdrowi oraz nie nadrobi zaległości
z lat poprzednich. Podkreślił, że nie ocenia poprzednich rad, ani burmistrzów.
Radny Andrzej Giewon nie zgodził się z tym stwierdzeniem, ponieważ w zeszłej kadencji
przeznaczono około 200 tys. zł na wymianę ścian i okien w MDK.
Radny Eligiusz Uchnast dodał, że poprzednie kadencje też nie zrobiły wszystkiego, nie było
ciągłości zadań. Jedynym sposobem jest szukanie oszczędności na dużych zadaniach
inwestycyjnych.
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Radna Iwona Skotniczna zapytała się dyrektora MOSIR, czy w przyszłości, kiedy będzie
remontowany basen, można zastanowić się nad zastosowaniem nowej technologii, wody
ozonowanej. O wodę ozonowaną pyta się wiele mam dla swoich małych pociech, które na
naukę pływania w wodzie ozonowanej są zmuszone wyjeżdżać poza Myszków.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, jakie są koszty takiej technologii.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że koszty są pięciokrotnie wyższe, jeżeli chodzi o wymianę
wody oraz utrzymanie basenu. Przy obecnych środkach budżetowych jest to nierealne. Zdaje
sobie sprawę, że są nowe technologie, dzięki którym gmina mogłaby wymienić baterie,
zakupić mniejsze filtry. Jego zadaniem, jak sam powiedział, jest skupienie się na
najważniejszych potrzebach. Budżet jest mały, brakuje środków na remont czterech
prysznicy, MOSIR wyremontował 15 sztuk. Dodał, że MOSIR ponosi również koszty na
utrzymanie stadionu miejskiego oraz stadionu w dzielnicy Mrzygłód. Na stadionie miejskim
środki budżetowe przeznaczone zostały na pokrycie dachu papą, zrobienie remontu
w łazienkach. Czterech pracowników MOSIR jest oddelegowanych do pracy na lodowisku,
pracują od poniedziałku do niedzieli, z uwagi na to MOSIR ma jednego pracownika na
zmianie. MOSIR poszukuje dofinansowania na dach. Obecnie byłaby szansa na skorzystanie
z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na sprzęt sportowy, w wysokości 70%.
Warunkiem jest posiadanie wkładu własnego w wysokości 30%.
Radny Dariusz Muszczak przypomniał temat z jednej z poprzednich komisji odnośnie
zaplanowania bieżni przy którymkolwiek Orliku, powstałym w ramach Programu „Moje
boisko Orlik 2012”. Trener mający zajęcia z młodzieżą z lekkoatletyki, nie ma miejsca do
ćwiczeń. Jedyna bieżnia, jaka istnieje w Myszkowa jest za krótka, mieści się przy SP nr 1.
Powiedział, że ubolewa, że osoba, która planowała Orlika w Myszkowie, nie przewidziała
bieżni. Dodał, że może warto byłoby zaplanować bieżnię przy jednym z Orlików.
Pan Piotr Wysocki zgodził się z tym, że są Orliki z bieżnią, ponieważ sam takiego widział.
Jego zdaniem bieżnia nie zmieściłaby się na żadnym z nich. Dodał, że bieżnia na stadionie
miejskim została doprowadzona do stanu używalności. Prace na bieżni wykonywali ludzie
skierowani z Rejonowego Sądu w Myszkowie do pracy w MOSIR.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał, jak wygląda sytuacja na strzelnicy w Nowej Wsi, czy ten
teren da się zagospodarować np. na tory do biegu przełajowego, do przejazdu quadów.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że był inwestor, który chciała zainwestować w teren po
strzelnicy, ale mieszkańcy na to nie pozwolili.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że tereny pod Nową Wsią są najbardziej przystosowane do
sportów ekstremalnych typu park linowy, sztuczna ścianka połączona z torem rowerowym.
Protesty dotyczyły wyścigu quadów.
Radny Eligiusz Uchnast zaproponował wybudowanie na tamtym terenie toru na małe
skuterki, tor gokartowy.
Radny Wacław Gabryś powiedział, że tamten teren nie jest duży. Jego zdaniem strzelnica jest
utrzymana w dobrym stanie.
Pan Piotr Wysocki dodał, że zespół projektantów Design ma przedstawić propozycję na
zagospodarowania tego terenu.
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Radny Eligiusz Uchnast zaproponował wykupienie tego terenu od prywatnych właścicieli,
żeby zagospodarować większy teren.
Radny Sławomir Dymczyk powiedział, że w ten sposób gmina przegapiła zakup atrakcyjnych
terenów po MFNE oraz Hucie. Prywatni właściciele tych terenów nic tam nie robią, nie
inwestują.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodniczący komisji

Magdalena Niewiadomska

Jacek Trynda
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