PROTOKÓŁ Nr 24/13
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 26 kwietnia 2013r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 9 osób -wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak –Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Mirosława Gajda – Dyrektor MiPBP w Myszkowie.
Nieobecni radni:
1. Pani Iwona Skotniczna – usprawiedliwiona.
Z listy obecności został wykreślony radny Eligiusz Uchnast, który zmarł w dniu 21.03.2013r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
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
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.
Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Przewodniczący komisji powiedział, że wszyscy radni otrzymali informację. Materiał stanowi
załącznik do protokołu. Poprosił panią Mirosławę Gajdę dyrektor Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej o przybliżenie działalności placówki.
Pani Mirosława Gajda omówiła wskaźniki obrazujące pracę biblioteki. Liczba placówek
bibliotecznych to biblioteka główna i 4 filie, mieszczące się w Nowej Wsi, Będuszu,
Mijaczowie oraz Mrzygłodzie. Oprócz tego biblioteka nadzoruje nadzór merytoryczny nad
bibliotekami w powiecie. Opieką merytoryczną obejmuje bibliotekę w Koziegłowach,
Niegowie, Poraju i Żarkach, łącznie z ich filiami. W sumie jest 15 placówek bibliotecznych w
powiecie. W ubiegłym roku zakupiono książek na ogółem 29.091,98 zł, z czego wyszło 1691
woluminów, z czego 1604 stanowią publikacje książkowe, 87 stanowią audiobooki. Wskaźnik
zakupów w przeliczeniu na 100 mieszkańców ze środków miejskich wyszedł 1,90 wolumina,
ze środków powiatowych 0,76 wolumina. Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, łącznie na kwotę 13.600 zł. Łącząc środki samorządowe
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i ministerialne wskaźnik zakupów wyszedł 5,24 wolumina. Wskaźnik dla całego
województwa śląskiego wynosi 10 książek na 100 mieszkańców. Wskaźnik dla powiatów
wynosi 11 książek w województwie, w tym 6 ze środków samorządowych. Poprosiła
Burmistrza o uwzględnienie w miarę możliwości środków na zwiększenie dotacji na zakup
książek. Z biblioteki korzystają nie tylko mieszkańcy Myszkowa, ale również z powiatu.
Przyznała, że prowadziła rozmowy z powiatem na temat zwiększenia dotacji, niestety nie jest
to możliwe na ten rok. Dodała, że przeciętna cena książki zakupionej do biblioteki to 17,26 zł.
Burmistrz Miasta zapytał, w jakiej cenie są audiobooki.
Pani Mirosława Gajda odpowiedziała, że audiobooki kosztują około 25 zł i ponad. Cena
zależna jest od ilości płyt, w jakich nagrana jest książka. Przedstawiła wskaźnik i aktywność
czytelniczą. Liczba odwiedzin na 1 czytelnika zarejestrowanego wynosi przeciętnie 10,5 raza,
natomiast na 100 mieszkańców liczba czytelników wynosi 13,70. W skali całego
województwa nie jest to rewelacją, być może powodem tego jest rozległość Myszkowa.
Burmistrz Miasta zapytał, na ile te wskaźniki zmieniły się na przestrzeni np. 20 lat.
Powiedział, że zastanawia się, na ile wskaźniki mają związek z małymi nakładami na książki,
a na ile jest to ucieczka młodzieży od czytania.
Pani Mirosława Gajda odpowiedziała, że wskaźnik ten mniej więcej kształtuje się na tym
samym poziomie, w jednym roku jest wyższy, w innym niższy.
Burmistrz Miasta zapytał, czy 20 lat temu było też 13 czytelników na 100 mieszkańców. Czy
można odszukać takie informacje w statystykach. Takie dane pokazałyby, czy to jest proces.
Pani Mirosława Gajda powiedziała, że rzeczywiście 20 lat temu było więcej czytelników.
Wpływ na to mógł mieć dynamiczny rozwój cywilizacji, komputery zrobiły złą robotę dla
książki. Jest to światowa tendencja odchodzenia od książki w formie drukowanej. Czytelnik
ma teraz możliwość skorzystania z komputera, z e-booków, które można czytać na osobistym
komputerze w domu oraz komórce. Zauważa się tendencję zmniejszania czytelnictwa
młodzieży i dzieci. Młodzi czytelnicy przychodzą głównie po lektury. Biblioteka jest
beneficjentem programu gminnego polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu
cyfrowemu, w ramach którego biblioteka została wyposażona w 10 komputerów. Cztery
z nich są podłączone w czytelni. Biblioteka oferuje w ten sposób czytelnikom konfrontację
informacji zawartych w Internecie z wiadomościami z tradycyjnych książek.
Przewodniczący komisji zapytał, jak się ma liczba czytelników z Myszkowa do czytelników
z powiatu.
Pani Mirosława Gajda odpowiedziała, że 90% czytelników pochodzi z terenu Myszkowa,
łącznie z filiami, około 10% to osoby z powiatu.
Radny Wacław Gabryś zapytał o numerację filii bibliotek. Jak wygląda korzystanie z prasy
w bibliotece, czy jest tendencja korzystania z innych nośników informacji.
Pani Mirosława Gajda powiedziała, że filia nr 1 mieści się na Mijaczowie, filia nr 2
w Mrzygłodzie, filia nr 3 w Nowej Wsi, filia nr 4 na Będuszu. Pojawia się tendencja, że część
dzienników jest udostępniana w formie elektronicznej, jest to płatna prenumerata. Jeśli chodzi
o prasę, zostały zmienione tytuły prasy na bieżący rok, biblioteka prenumeruje 51 tytułów.
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Pani dyrektor zauważyła, że mimo dostępności prasy w wersji elektronicznej, papierowe
wydanie cieszy się powodzeniem głównie wśród osób starszych.
Radny Jan Kotowicz zapytał, czym można wytłumaczyć poważny spadek wypożyczań
w Mrzygłodzie i na Będuszu.
Pani Mirosława Gajda powiedziała, że nie można oczekiwać z roku na rok wzrostu.
Biblioteka świadczy pewien rodzaj usługi, raz jest więcej czytelników, raz mniej. Zmienione
zostały tytuły czasopism, być może wcześniejsze się opatrzyły. Z doświadczenia wie, że te
wskaźniki są bardzo płynne. Biblioteka stara się przyciągnąć nowych czytelników,
użytkowników poprzez ofertę bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu, płatnego
korzystania z wydruku, działalność kulturalno-oświatową poprzez popularyzację książki
i czytelnictwa wśród społeczeństwa. Działalność ta wiąże się z prowadzeniem konkursów
czytelniczych, tematycznych, organizowaniem wystaw i wystawek tematycznych związanych
z kalendarzem rocznic literackich ogólnoświatowych i polskich, organizowaniem cyklicznych
imprez, ferii. Biblioteka corocznie bierze udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
i „Tydzień bibliotek”. Bardzo dużym powodzeniem cieszy się cykliczna akcja „Noc
w bibliotece”, 1 spotkanie biblioteka organizuje wspólnie ze stowarzyszeniem „Podlas”,
2 spotkanie organizowane jest dla najmłodszych czytelników. Biblioteka organizuje lekcje
biblioteczne dla szkół podstawowych i gimnazjów. Odbyły się 22 spotkania, każde trwało
2 godziny lekcyjne, brało w nich udział ponad 400 uczniów. Dużym powodzeniem cieszą się
kursy komputerowe w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób 50+.
Są to kursy komputerowe dla seniorów. Prowadzą je 2 pracownice biblioteki, mające
certyfikat Latarnika Polski cyfrowej. Akcja ta jest ogólnopolska, pod patronatem ministra
Boniego. Biblioteka ma swoje konto na Facebooku, są w nim informacje o ofercie biblioteki,
nowości, informacje o imprezach. Od ubiegłego roku biblioteka posiada swój katalog opac,
dzięki któremu każdy, kto ma dostęp do Internetu, może poszukać książki, sprawdzić bez
przychodzenia do biblioteki. Biblioteka posiada również katalog rozproszony powiatu
myszkowskiego. Te biblioteki, które opracowują swoje zbiory w programach bibliotecznych
mają z automatu publikowane swoje katalogi. Użytkownik może sprawdzić poszukiwana
książkę, czy jest w którejś bibliotek w powiecie. Programy biblioteczne nadzoruje firma
Sokrates z Poznania, uczestnictwo jest bezpłatne w ramach opłaty abonamentowej za program
biblioteczny. Biblioteka nie ponosi żadnych kosztów.
Radny Wacław Gabryś zapytał, czy ta działalność biblioteki jest faktyczna.
Pani Mirosława Gajda powiedziała, że oczywiście tak, na miarę sił i środków. W bibliotece
brakuje miejsca na taką działalność. Jeżeli jest organizowana jakakolwiek impreza, czytelnia
musi zostać zamknięta, a pracownik wypożyczalni dla dzieci i czytelni zaangażowani są
w działalność popularyzatorską. Gdyby było więcej miejsca i pracownik zajmujący się
marketingiem i działalnością kulturalno-oświatową oferta biblioteki byłaby większa.
Radny Wacław Gabryś pozytywnie ocenił pracę biblioteki, pochwalił za całą działalność.
Zapytał, czy w bibliotece są kursy językowe.
Pani Mirosława Gajda powiedziała, że faktycznie jest duże zainteresowanie, są dwa cykle
nauki języka angielskiego, poprzez komputer. Jedna oferta skierowana jest do dzieci
i młodzieży, druga dla dorosłych. Nauka języka angielskiego poprzez komputer jest
bezpłatna.
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Przewodniczący komisji zapytał, czy dach biblioteki został wyremontowany i jak się
sprawuje.
Pani Mirosława Gajda powiedziała, że jeszcze prace nie zostały rozpoczęte. Ostatni śnieg
dokuczył bardzo bibliotece, zalało wypożyczalnię dla dorosłych. Ma nadzieję, że jeszcze
w tym roku dach będzie naprawiony.
Burmistrz Miasta powiedział, że nie wie, jaki będzie okres na rozpatrywanie wniosku, który
teraz gmina składa na termomodernizację budynku. W ramach termomodernizacji będą
robione pewne elementy dachu, które są związane ze sprzężeniem ciepła. Trudno powiedzieć
czy będzie to dotyczyć tego odcinka dachu. Gdyby się okazało, że dach zostanie teraz
zaklejony, a za pół roku gmina będzie go robić w ramach nowej technologii, to może lepiej
poczekać, nie wydawać teraz pieniędzy, tylko na książki.
Przewodniczący komisji powiedział, żeby nie okazało się, że to będzie trwało dłużej.
Pani Mirosława Gajda powiedziała, że najgorzej jest, gdy zalega śnieg, wtedy zaczyna na
głowę kapać. Głównie zalewana jest wypożyczalnia dla dorosłych, ale zaczęło również
przeciekać w czytelni.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że trochę to jest niekorzystne dla ludzi i książek.
Zapytał, czy biblioteka ma facebooka.
Pani Mirosława Gajda powiedziała, że tak.
Burmistrz Miasta powiedział, że z podziwem patrzy, jak pani dyrektor promuje bibliotekę na
facebooku.
Pani Mirosława Gajda powiedziała, że nie jest to zasługa jej samej, tylko jej pracownic, które
zostały w tym zakresie przeszkolone.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że to jest jedna z najlepszych bibliotek. Cały czas kręcą
się tam czytelnicy i coś się zawsze dzieje. W bibliotece nigdy nie było żadnych incydentów,
jest spokojnie.
Radny Wacław Gabryś zapytał odnośnie środków finansowych, czy filie biblioteki spełniają
swoją rolę.
Pani Mirosława Gajda powiedziała, że zdaje sobie sprawę, że utrzymanie kosztuje. Są lepsze
filie i gorsze, ale podkreśliła, że wynika to ze środowiska, w którym pracują. Filie na Będuszu
i na Nowej Wsi trochę odstają od filii na Mijaczowie, na które składa się środowisko
miejskie. Nawyk czytania w środowisku wiejskim jest trochę mniejszy. Błędne byłoby
myślenie o zamknięciu słabszych filii, z uwagi na mniej spektakularne wyniki. Taka
placówka kulturalno-oświatowa powinna być w środowisku wiejskim.
Radna Elżbieta Kościow zapytała odnośnie lekcji czytelniczych, czy jest kontakt ze szkołami
podstawowymi, czy dzieci z Mrzygłodu, Mrzygłódki przychodzą do biblioteki.
Pani Mirosława Gajda powiedziała, że w bibliotece były dzieci ze szkoły podstawowej
i technikum na Będuszu, dzieci ze szkoły podstawowej z Nowej Wsi, młodzież z ZSZ nr 1
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przy ul. Kwiatkowskiego, dzieci ze szkoły ze Światowitu. Trochę słabiej wygląda teraz
współpraca z ZSP nr 5, być może dlatego, że biblioteka szkolna ma swoją szeroką ofertę.
Pan Zenon Adam Kudryś mieszkaniec Myszkowa zapytał, czy pani dyrektor planuje
zorganizować spotkanie z autorem Leonarda da Vinci, jakie są planowane w najbliższym
czasie spotkania autorskie.
Pani Mirosława Gajda odpowiedziała, że spotkania z autorami niestety kosztują dość dużo,
jest to koszt kilkuset złotych do tysiąca złotych. Przyznała, że jeżeli miałaby wybrać
spotkanie z autorem za kilkaset złotych, a zakup książek, wybrałaby książki. Dodała, że
wynajduje takich autorów, którzy godzą się zorganizować spotkanie bezpłatnie, w ramach
wolontariatu. Ostatnio były dwa takie spotkania autorskie, z panią Izabelą Skabek oraz panią
Elżbietą Bednarczyk. Kolejne zaplanowane spotkania mają się odbyć w czerwcu, ewentualnie
we wrześniu.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta w Myszkowie.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
3/Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Miasta
w Myszkowie.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
4/ Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją na terenie miasta Myszkowa.
Burmistrz Miasta powiedział, że to zadanie nie jest przewidziane w ustawie o samorządzie
gminnym, nie jest obowiązkiem gminy. Gmina stara się ożywić Myszków w kwestii nowych
miejsc pracy. Tego typu działania powstaną wzorem innych samorządów tj. Częstochowa,
Rybnik. Zaproponował uchwałę, w której byliby zwalniani z podatku od nieruchomości
przedsiębiorców rodzimych, zewnętrznych. Uchwała ta nie daje możliwości skorzystania ze
zwolnienia podatkowego na starą bazę podatkową. Dotyczy kwestii, gdy zakład zbuduje nową
linię montażową, wybuduje halę, w myśl przepisów prawa będzie to nową inwestycja.
Burmistrz przytoczył najbardziej oczywiste parametry uchwały, czyli kiedy przysługuje
przedsiębiorcom zwolnienie podatkowe. Zgodnie z uchwałą, gmina proponuje
przedsiębiorcom zwolnienie:
 przez okres 2 lat, w przypadku zainwestowania w nową inwestycję 200 tys. zł oraz
utworzenie, co najmniej 2 nowych miejsc pracy,
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przez okres 3 lat, w przypadku zainwestowania w nową inwestycję 600 tys. zł
utworzenie, co najmniej 8 nowych miejsc pracy,
przez okres 4 lat, w przypadku zainwestowania w nową inwestycję 3 mln zł
utworzenie, co najmniej 15 nowych miejsc pracy,
przez okres 5 lat, w przypadku zainwestowania w nową inwestycję 10 mln zł
utworzenie, co najmniej 30 nowych miejsc pracy,
przez okres 7 lat, w przypadku zainwestowania w nową inwestycję 30 mln zł
utworzenie, co najmniej 50 nowych miejsc pracy.
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Burmistrz Miasta dodał, że uchwała jest podejmowana w oparciu o rozporządzenie o pomocy
regionalnej, które obowiązuje do końca roku, w związku z nowym okresem rozliczeniowym
w Unii Europejskiej. Poprosił, aby radni przychylnie potraktowali uchwałę na najbliższej sesji
9 maja.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy ta uchwała obejmie już wkrótce przedsiębiorców,
którzy już działają np. Ci, którzy budują się koło Starostwa.
Burmistrz Miasta powiedział, że nie będą mogli skorzystać z ulgi, ponieważ już się budują.
Załączniki do uchwały dokładnie precyzują, w którym momencie składa się wniosek,
w którym rozpoczyna się inwestycję. Nie wiadomo, ilu przedsiębiorców wiedząc o tej
uchwale, wróci do Myszkowa. Z końcem roku, jak wszystko dobrze pójdzie, będzie można
pokazywać teren na Gruchli.
Pan Zenon Adam Kudryś mieszkaniec Myszkowa, zwrócił się do Burmistrza, czy wszystko
jest dopięte w projekcie uchwały odnośnie pozwolenia na budowę.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że skoro firma rozpoczęła budowę, tzn. ma pozwolenie na
budowę i robi to legalnie. Pouczył mieszkańca Myszkowa, że nie wolno wykonywać prac
budowlanych bez pozwolenia na budowę.
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 poruszył temat poruszany na wcześniejszych komisjach odnośnie
podwyżek dla pracowników niepedagogicznych w szkołach. Odczytał pismo z dnia 27 marca
2013r. od Wolnego Związku Zawodowego Solidarność – Oświata odnośnie przyczyn braku
odpowiedzi na wspólne pismo organizacji związkowych dotyczące podwyżki płac
pracowników niepedagogicznych podległych panu Burmistrzowi placówek oświatowych.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz Miasta powiedział, że z treści tego pisma wynikają stricte merytoryczne zapytania.
Uzgodnienia w tej sprawie zostały załatwione trochę inną metodą, ale z odpowiedzialnością
za budżet. Nie zgadza się również ze sformułowaniem w tym piśmie, gdzie próbuje się
personalnie wymieniać radnych, członków oświaty, że znali problem i nie potrafili go unieść.
Burmistrz odpowiedział, że radni potrafili unieść temat oraz potrafili zastosować instrument,
który będzie elastyczny. Nie wiadomo, jaka będzie subwencja za rok, za 5 lat. Odczytał pismo
z dnia 08.04.2013r., będące odpowiedzią na pismo od Wolnego Związku Zawodowego
Solidarność – Oświata. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
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Radna Iwona Skotniczna zapytała, czy chodzi o kwoty netto, czy brutto.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że kwoty brutto.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że jeśli chodzi o całą tą sprawę, ma moralnego kaca.
Burmistrz Miasta uspokoił radną i powiedział, że nie widzi w tym nic złego ani powodu do
kaca. Jeżeli za pół roku, gmina będzie miała nowy budżet i wniosłaby ta podwyżkę w sposób
trwały, stanowiłoby to obciążenie dla oświaty na przyszły rok. To narzędzie jest elastyczne.
Jeżeli zwiększy się subwencja oświatowa, zwiększy się również Fundusz premiowy.
Pracownicy Ci będą mieli zwiększoną premię, za wykonana pracę i zasługi.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że dobrze, że w tej sprawie dzieje się cokolwiek,
wcześniej nie działo się. Jest to krok naprzód, jego zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
omawiać ten problem przy każdym projektowaniu budżetu. Zaproponował, aby podwyżka
w formie premii została wpisana, jako stały element.
Radny Sławomir Dymczyk powiedział, że jest to temat drażliwy.
Przewodniczący komisji powiedział, że chodzi o to, żeby całej tej grupie ulżyć. Przyznał, że
ich zarobki są bardzo niskie. Radni powinni robić wszystko, w razie możliwości
budżetowych.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że to jest piękne, co Burmistrz mówi. Przyznał, że jest to
motywacja. Osoby te mają już bardzo niskie prace, a wszystko idzie w górę. Dodał, że nie jest
przeciwko nauczycielom, ale oni mają swoje podwyżki, a pracownicy gospodarczy nie.
Radna Elżbieta Kościow powiedziała, że tak sformułowane środki, ulokowane w tych
funduszach dodatkowych, premiowych, dają możliwość uzyskania kwoty 108 zł, jeżeli
wszyscy super pracują. Gdy jest inna sytuacja, daje możliwość wynagrodzenia.
Burmistrz Miasta powiedział, że sytuacja oświaty była gorsza dwa lata temu niż w tej chwili.
To nie może być powodem do euforii, żeby naraz poluzować. Przyznał, że w oświacie
tykającą bombą zegarową jest demografia. Na Będuszu jest sześciu 6-latków, czterech 5latków, dwóch 3-latków. Zwrócił się do radnych, żeby sami sobie odpowiedzieli, co się stanie
ze szkołą na Będuszu za 3 lata. Patrząc globalnie, gmina wydaje na oświatę ponad 30 mln zł,
a subwencji jest 18 mln zł. Podkreślił, że do oświaty dopłacają wszyscy, ponieważ ona jest
przyszłością. W Myszkowie struktura szkół nie jest dopasowana do obecnej sytuacji
demograficznej. Jeżeli gminie powiedzie się pomysł na Ciszówkę, zostanie uratowana szkoła.
Jeżeli pani dyrektor podchwyci pomysł na Będusz, pomysł się również powiedzie. Jest szansa
zrobić z Będusza elitarna szkołę, ale to oznacza współpracę różnych środowisk. Jeżeli nie
zostanie utworzony oddział 1 klasy na Będuszu, będzie to pierwszy sygnał, że wszyscy się od
tej szkoły odsuwają. Dodał, że jest to najładniej położona szkoła w Myszkowie, ale
najbardziej zagrożona demografią. Przyznał, że trudno, żeby tera kreować podwyżkę.
Przypomniał, że 1,5 roku wcześniej wszyscy pracownicy personelu administracyjnego
i pomocniczego otrzymali podwyżkę 5% . Powiedział, że jeżeli będą możliwości, pracownicy
Ci zostaną docenieni. Dodał, że jest to chlubne, że patrzy się na dysproporcje, najniżej
uposażonych. Przypomniał, że kiedyś była mowa o tym, że z pierwszych oszczędności,
zostanie wyposażone kino, ponieważ inaczej ono umrze. Dzisiaj komisja dostrzega potrzeby
biblioteki w Myszkowie. Budżet niestety nie jest z gumy. Przyznał, że świadomie proponuje
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taką formułę, ale gdy gmina się umocni, będzie stabilizacja, być może wtedy będzie
podwyżka 5%, 10% do zasadniczej. Gmina musi być jednak pewna, że przez najbliższe 3-5
lat nie zawali się subwencją oświata. Nie chciałby, żeby jednego roku dając, zostały
skrzywdzone drugie osoby.
Przewodniczący komisji odczytał pismo Wojewody Śląskiego odnośnie repatriacji. Materiał
stanowi załącznik do protokołu. Dodał, że komisja otrzymała sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012r.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodniczący komisji

Magdalena Niewiadomska

Jacek Trynda
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