PROTOKÓŁ Nr 36/14
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 26 września 2014r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 10 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pani Marzanna Wieczorek – Kierownik MZEASiP.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.Informacja na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 pod kątem przygotowania
zaplecza (sale, tereny przyszkolne).
4.Informacja na temat podejmowanych działań profilaktycznych w szkołach i placówkach
oświatowych zapobiegających patologii społecznej dzieci i młodzieży (rok szkolny
2013/2014).
5.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6.Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził przewodniczący komisji pan Jacek Trynda.
Stwierdził prawomocność obrad. Przedstawił porządek
posiedzenia. Poprosił
o przegłosowanie porządku posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
10 radnych. Przy 10 głosach za, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 10 głosach za, protokół został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 3.
Informacja na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 pod kątem przygotowania
zaplecza (sale, tereny przyszkolne).
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że po ostatnim posiedzeniu komisja
wybrała się do trzech placówek i zapoznawała się z przygotowaniami do rozpoczęcia roku
szkolnego. Poprosił o bliższe informacje panią Marzannę Wieczorek kierownik MZEASiP.
Pani Marzanna Wieczorek Kierownik MZEASiP powiedziała, że kiedy radni byli w szkołach
trwały jeszcze prace wykończeniowe, był ostatni tydzień sierpnia. Tak jak zapewnili
dyrektorzy wszystko zostało na czas ukończone. Zgodnie ze złożoną na komisję informacją
wszystkie szkoły i przedszkola zostały prawidłowo przygotowane do rozpoczęcia roku. Nie
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dzieje się nic co stanowiłoby jakiekolwiek zagrożenie. Remonty, które odbyły się w okresie
wakacyjnym miały na celu przede wszystkim jest to pierwszy rok przyjęcia dzieci
sześcioletnich do szkół w pełnym zakresie tzn. II półrocza dzieci urodzonych w 1998r. Poszło
całe II półrocze sześciolatków w liczbie 123 dzieci. Przygotowania były przede wszystkim
skierowane na przygotowanie klas w klasach I-III głównie pod kątem przyjęcia dzieci
sześcioletnich, gdyż zaistniała w ZSP nr 3, ZSP nr 1 oraz SP nr 6 konieczność utworzenia
jeszcze dodatkowych oddziałów klas pierwszych, ponieważ na dzień dzisiejszy przepis
jednoznacznie stanowi, że liczba uczniów nie może przekraczać 25. Pojawia się sytuacja, że
zgłasza się dziecko dwudzieste szóste, musieliśmy w ostatnim momencie podzielić klasę na
dwie klasy trzynastoosobowe i jeszcze w ostatnich dniach przygotować pod tym kątem salę
i wyposażenie. Wszystkie sale zostały przygotowane w sposób właściwy, zgodnie
z wytycznymi opracowanymi przez MEN. MEN przygotował cały zestaw jak ma być
przygotowana klasa dla dzieci sześcioletnich, w co wyposażona, jakie szafki, stoliki, laptopy,
cały zestaw pomocy dydaktycznych, elementy wyposażenia klasy w postaci dywanów,
siedzisk, ławeczek, kącików rekreacyjnych. To wszystko zostało dla tych dzieci w szkołach
zapewnione i przygotowane w sposób właściwy. Szczegółowy zakres remontów
przeprowadzony we wszystkich placówkach zawiera materiał przedłożony na komisję. Tam
są remonty sal lekcyjnych, zapleczy kuchennych, które praktycznie we wszystkich szkołach
się odbyły. Szkoła nr 7 została dostosowana do uruchomienia Szkoły Muzycznej, która od
1 września ruszyła, na której otwarciu radni byli. Szkoła Muzyczna funkcjonuje, na dzień
dzisiejszy 54 uczniów chodzi do tej szkoły. Pomieszczenia zostały przygotowane w sposób
właściwy dla Szkoły Muzycznej.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda zapytał, czy na dzień dzisiejszy jest tyle samo
dzieci, co na początku.
Pani Marzanna Wieczorek Kierownik MZEASiP odpowiedziała, że tak.
Radna Elżbieta Kościow zapytała o listę rezerwową.
Pani Marzanna Wieczorek Kierownik MZEASiP odpowiedziała, że jest lista rezerwowa
dwadzieścia parę osób. Jeżeli trwają ruchy to w obrębie instrumentów, dwoje dzieci wypisało
się z jednego instrumentu, zapisało na drugie. W związku z tym muszą być zmieniane umowy
z nauczycielami. Zmiany polegają na tym, że ktoś zapisał się na skrzypce, a chciał na klarnet,
dwoje zrezygnowało w pierwszym tygodniu, od razu zostało przyjętych dwoje następnych.
W tej chwili mija miesiąc, jest za wcześnie, żeby powiedzieć jak to będzie wyglądało na
dłuższą metę. Na razie funkcjonuje w takim zakresie jakim było przyjęte w arkuszu
organizacyjnym szkoły.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda poruszył temat budowy placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 4, jak to w tej chwili wygląda.
Pani Marzanna Wieczorek Kierownik MZEASiP odpowiedziała, że jest to inwestycja miasta,
jest zakończona.
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Radna Elżbieta Kościow dodała, że dzisiaj jest sadzenie tui wokół nowego ogrodzenia. Czy
ten plac zabaw będzie zamknięty?
Pani Marzanna Wieczorek Kierownik MZEASiP odpowiedziała, że z zasady są otwarte.
Radna Elżbieta Kościow zapytał, czy ogrodzenie szkolne i furtka również?
Pani Marzanna Wieczorek Kierownik MZEASiP powiedziała, że to jest nierozwiązywalny
temat we wszystkich szkołach. Place Radosna szkoła są z założenia otwarte, place szkolne
mają być ogrodzone, zamknięte. Musi być dostęp na ten plac zapewniony. I tak wszyscy
dyrektorzy takie mają od nas wytyczne przypominające stanowisko MEN, że jest to plac
dostępny całodobowo, całotygodniowo, dzieci przebywają na nim pod opieką rodziców, to
jest podstawowe założenie. Placu zabaw nie można zamykać.
Radna Elżbieta Kościow powiedziała, że jak wychodzą ostatnie osoby, które tam pracują, to
już jest furtka i brama zamknięta, wtedy tego dostępu nie ma.
Pani Marzanna Wieczorek Kierownik MZEASiP powiedziała, że być może jeszcze nie ma
ostatecznego odbioru. Być może nie było jeszcze kontroli MEN i formalnego oddania.
Sprostowała, że to nie są place szkolne, to są place środowiskowe.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że prosili ją rodzice o zadanie pytania na temat
wpłacania pieniędzy na wyprawki. Czy istnieje możliwość uzyskania takiego zaświadczenia,
że jakaś kwota została wpłacona na wyprawkę, bo czasem jest to konieczne do różnego
rodzaju rozliczeń.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że są to rozliczenia nie
przechodzące, nie mające nic wspólnego z budżetem gminy. Rodzice nie wpłacają na
wyprawkę do gminy, to są ustalenia wewnętrzne Rady Rodziców, nie ma uregulowań
ustawowych, albo rodzic przynosi kredki albo składają się na kredki.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że prosili ją o zapytanie rodzice, których dzieci chodzą
do przedszkola, gdzie płaci się pieniądze.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP wyjaśniła, że rodzice sami ze sobą sobie to
ustalili na zebraniu rodziców i skierowała z tą sprawą do dyrektora Przedszkola. To sobie
rodzice ustalają między sobą. Przyznała, że nie wie, kto zbierał pieniądze, czy dyrektor czy
przewodniczący Rady Rodziców.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda poruszył temat termomodernizacji ZSP nr 5. Czy
została zakończona całkowicie?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że z tego co się orientuje tak.
3

Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że dyrektorzy nie zgłaszają jakichś
większych usterek, nie tylko ZSP nr 5, ale generalnie wszystkich szkół i przedszkoli. Czy są
jakieś uwagi po odbiorach?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że odnośnie odbiorów coś jest
nie tak z szatniami w ZSP nr 1. Poprosiła o kontakt z Wydziałem Inwestycji.
Radny Andrzej Giewon zapytał, czy są jakieś większe zagrożenia dla szkół, czy są konieczne
większe inwestycje?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że jest w trakcie prac nad
budżetem. Jej zdaniem konieczność wymiany okien w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 5
i dach w SP nr 2. Wymiana okien to koszt około 130 tys. zł na budynek. Do remontu jest sala
gimnastyczna w ZSP nr 3 oraz dach, dach w ZSP nr 5, termomodernizacja w SP nr 6.
W Przedszkolu nr 5 niezbędny jest również remont kuchni i patia. Są to nakłady około 100
tys. zł na każdej placówce.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że na dzień ostatniego sierpnia br. na terenie ZSP nr 5
były poobrywane siatki, uszkodzone furtki, bramy wejściowe na boisku trawiastym. Czy
w ramach napraw tego boiska zostało coś naprawione?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że pod koniec sierpnia była
podnoszona cała trawa, przyjeżdżała firma, która podnosiła tą nawierzchnię.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy ogrodzenie zostało naprawione? Wszystkie szczeble tej
furtki zostały skradzione. Czy coś w tym zakresie zostało zrobione? Na poprzedniej komisji
był składany wniosek o monitoring, czy została udzielona odpowiedź?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że sama nawierzchnia.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że może dyrektor ZSP nr 5 doszedł do porozumienia
odnośnie tej sytuacji, jak to trzymać w ryzach. Tam jest brudno i pełno śmieci wokół tego
boiska, czy zostało to posprzątane?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że na rozpoczęcie na pewno.
Radny Dariusz Muszczak powiedział., że zdaje sobie sprawę ze skali problemu, bo to nie
tylko ZSP nr 5 ma taki problem. Czy są systemowe rozwiązania tego problemu? Czy ze
strony pana Burmistrza są tutaj propozycje?
Przewodniczący komisji powiedział, że na ostatniej komisji była mowa o monitoringu. Druga
kwestia, trzeba byłoby zatrudnić jakąś firmę. Oświata to również sale gimnastyczne.
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Do punktu 4.
Informacja na temat podejmowanych działań profilaktycznych w szkołach i placówkach
oświatowych zapobiegających patologii społecznej dzieci i młodzieży (rok szkolny
2013/2014).
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że radni otrzymali materiał, który
stanowi załącznik do protokołu.
Radna Iwona Skotniczna zapytał jak rozumieć informację ze ZSP nr 1.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że to wynika z tego, że pani
Dyrektor jest nowa, dopiero 1 lipca objęła stanowisko. Zapewniła, że cały szereg działań jest
realizowany również w tej szkole. Działania są podejmowane ze skutkami różnymi.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na najbliższą sesję Rady Miasta nie ma projektów
uchwał, które byłyby do zaopiniowania przez merytorycznie właściwą Komisję Oświaty,
Kultury, Sportu i Rekreacji.
Do punktu 6.
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda odczytał odpowiedź na wniosek z ostatniej
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący komisji odczytał kolejne pismo skierowane na komisję i do Burmistrza od
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Materiał stanowi załącznik do protokołu. ZNP zgłosił
wniosek o zaplanowanie środków na waloryzację i podwyżkę wynagrodzeń w wysokości
10% dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych
podległych w gminie Myszków. Od kilku lat płace tej grupy pracowników nie są adekwatne
do kosztów utrzymania. Zarząd Oddziału ZNP wyraża nadzieję, że najsłabsza finansowo
grupa pracowników niepedagogicznych zostanie doceniona w projekcie budżetu na 2015r.
Jeżeli chodzi o to pismo, staramy się co roku rozmawiać z Burmistrzem o tej sytuacji
i Burmistrz w jakiś sposób częściowo realizuje, ale nie jest to taki sposób realizacji, jakbyśmy
sobie życzyli.
Radna Elżbieta Kościow zwróciła się z pytaniem do pani Wieczorek, ile wynosiła ostatnio
podwyżka?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że 90 zł.
Radna Iwona Skotniczna zapytała, czy brutto, czy netto?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP odpowiedziała, że brutto.
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Radny Andrzej Giewon powiedział, że z budżetem to jest tak, to ustala Skarbnik. Radni mogą
proponować.
Radny Dariusz Muszczak powiedział, że to nie jest kwestia możliwości i środków
finansowych tylko technicznych. Czy jest już jakiś gotowy pomysł, zarys, szkielet?
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że jakaś przymiarka być musiała,
skoro w odpowiedzi na wniosek komisji jest napisane, że brak możliwości technicznych. Nic
nie wymyślimy jak nie ma Pana Burmistrza.
Radna Iwona Skotniczna powiedziała, że pytania, które radni mają mogą zadawać na sesji.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że związki otrzymały
odpowiedź, że na chwilę obecną nie ma możliwości. Wynagrodzenia są na poziomie roku
2014 tym nie mniej jest możliwa współpraca na dotychczasowych zasadach. Decyzje
ostateczne odbywały się kiedy otrzymujemy ostateczną kwotę subwencji oświatowej
w marcu. Wtedy wracamy do tematu, tak to co roku było i tej mniej więcej treści odpowiedź
poszła od związków zawodowych.
Przewodnicząca komisji pan Jacek Trynda zapytał, czy sprawa nie jest definitywnie
zamknięta?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że sprawa nie jest zamknięta.
Nie będzie ujęte w projekcie budżetu na chwilę obecną, bo nie ma takiej możliwości.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodniczący komisji

Magdalena Niewiadomska

Jacek Trynda
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