Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji za 2013 r.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji została powołana uchwałą
Nr III/5/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010r.
W skład Komisji w 2013r. wchodziły następujące osoby:
1) Jacek Trynda -Przewodniczący Komisji
2) Marzena Kozak-Z-ca Przewodniczącego
Członkowie:
3) Sławomir Dymczyk
4) Wacław Gabryś
5)Andrzej Giewon
6) Elżbieta Kościow
7)Jan Kotowicz
8) Dariusz Muszczak
9) Mariola Tabaka
10) Iwona Skotniczna
Komisja w 2013r. realizowała plan pracy zatwierdzony Uchwałą Nr
XXVII/239/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 26 marca 2013 r.
W 2013r. ogółem odbyło się 9 posiedzeń komisji.
Komisja zajmowała się:
- opracowaniem planu pracy komisji na 2013r.,
- sprawozdaniem z zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży „Zima
w mieście” oraz proponowanymi formami wypoczynku w okresie wakacji
letnich,
-sprawozdaniem z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,
-zaopiniowaniem arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjów
i przedszkoli;
-informacją na temat prac niezbędnych do wykonania w szkołach w okresie
wakacji w celu przygotowania do roku szkolnego 2013/2014,
-osiągnięciami
dydaktyczno-wychowawczymi
szkół
podstawowych
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków;
-informacją nt. podejmowanych działań profilaktycznych w szkołach
i placówkach oświatowych zapobiegających patologii społecznej dzieci
i młodzieży;
- informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny
2012/2013,
- zaopiniowaniem projektu budżetu na 2014r.

Członkowie komisji brali również udział w 2 połączonych posiedzeniach
wszystkich stałych komisji.
W posiedzeniach brali udział Burmistrz, Skarbnik, dyrektorzy jednostek
podległych, kierownicy wydziałów.
Przyjęty przez Komisję plan pracy został zrealizowany.
Komisja skierowała do Burmistrza Miasta 5 wniosków wypracowanych
na kolejnych posiedzeniach.
Wnioski dotyczyły:
-publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z posiedzeń
wszystkich komisji stałych i sesji Rady Miasta Myszkowa od początku kadencji
2010 – 2014,
-wystąpienia do Starosty Myszkowskiego o pomoc finansową dla gminy
Myszków z przeznaczeniem na zakup aparatury do projekcji cyfrowej filmów
dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie,
-zabezpieczenia środków w przyszłorocznym budżecie na zakup AlcoBlow,
urządzenia służącego do wykrywania środków odurzających oraz testów do tego
urządzenia,
-przygotowania wyceny i koncepcji oraz informacji nt. możliwości
finansowania dotyczących modernizacji boisk szkolnych przy ZSP nr 3, SP nr 4
oraz SP nr 2,
-rozważenia możliwości i przedstawienia kosztów dofinansowania Klubu
Dziecięcego Bawiland,
-przygotowania zbiorczego zestawienia z wykorzystania dotacji przez
stowarzyszenia za 2013r. ,
-uwzględnienia w planach rewitalizacji terenu przy ZSP nr 3 w Myszkowie
budowy bieżni wokół boiska oraz przedstawienie planów na komisji,
-przedstawienia zestawienia pomocy finansowej i zwolnień podatkowych dla
Starostwa Powiatowego w Myszkowie udzielonych w latach 2006 – 2013,
- rozważenia możliwości zbudowania progu zwalniającego przy ZSP nr 1 od
dojazdu od strony ul. Wolności.
LISTA OBECNOŚCI
z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
w 2013 r. (9 posiedzeń)
1)Jacek Trynda – 0 nieobecności
2) Marzena Kozak- 1 nieobecność usprawiedliwiona
3) Sławomir Dymczyk- 0 nieobecności
4) Wacław Gabryś- 0 nieobecności

5)Andrzej Giewon- 0 nieobecności
6)Elżbieta Kościow- 2 nieobecności usprawiedliwione
7)Jan Kotowicz – 0 nieobecności
8)Dariusz Muszczak- 0 nieobecności
9)Mariola Tabaka- 0 nieobecności
9) Iwona Skotniczna- 1 nieobecność usprawiedliwiona

