Rada Miasta w Myszkowie
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Protokół nr 10/19
10 Posiedzenie dobyło się w dniu 10 grudnia 2019r.
Obrady rozpoczęto 10 grudnia 2019r. o godz. 11:00, a zakończono o godz. 12:08 tego samego
dnia.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 10 osób.
2. Pani Iwona Franelak – Zastępca Burmistrza Miasta Myszkowa.
3. Pani Katarzyna Kochman – Skarbnik Miasta Myszkowa.
Obecni:
1. Eugeniusz Bugaj
2. Elżbieta Doroszuk
3. Andrzej Giewon
4. Beata Jakubiec-Bartnik
5. Zofia Jastrzębska
6. Norbert Jęczalik
7. Małgorzata Skinder
8. Iwona Skotniczna
9. Tomasz Szlenk
10. Jacek Trynda
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2020r.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2020r.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził p. Jacek Trynda. Powitał zebranych na
posiedzeniu. Przewodniczący komisji poprosił o naciśnięcie przycisku kworum w celu
sprawdzenia obecności oraz o zapisanie wyniku głosowania. Stwierdził prawomocność obrad.
Przedstawił porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia komisji wszyscy radni otrzymali.
Zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do porządku, czy wyrażają na to zgodę?
Głosowano w sprawie:
ustalenie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (10)
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Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia
Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek
Trynda
Do punktu 2.
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2020r.
W dyskusji wzięli udział:
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda otworzył dyskusję nad budżetem.
Radny p. Andrzej Giewon zapytał, czy w budżecie są przewidziane podwyżki dla placówek,
nad którymi nadzór sprawuje Burmistrz, czyli MDK, MOSiR i MOPS, Urząd Miasta?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że przewidziane są podwyżki. Ogólny wzrost zaplanowany na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w budżecie to 11%, ale również jednostki, które są
nadzorowane: MDK i Biblioteka, bo tutaj przekazywane są środki w formie dotacji, również
zaplanowany jest wzrost dotacji.
Radny p. Andrzej Giewon powiedział, że p. Burmistrz powiedział, że są przewidziane ze
środków własnych i dotacji. Z tego co wiem, że jak będzie ze środków własnych to tej
podwyżki już nie będzie, bo jak pracuje ponad 40 lat w MDK nigdy nie było podwyżki, bo
była w dotacji. Jesteśmy najsłabsza instytucją pod względem ludzi, nie wojujemy i dlatego nie
dostajemy podwyżek. My jako MDK nie dostajemy 13 pensji, ani premii, ani niczego, czyli
gołe pensje, nasze pensje idą cały czas w dół. Skoro najniższa krajowa idzie do góry, zarobki
stoją, to wiadomo, że idą w dół. Kiedyś dostawaliśmy do 3% inflacyjnej, teraz od trzech lat
nic. Koszty pracy zaczynają być zmniejszane tylko jedna rzeczą płacową. Wiadomo, że
koszty pracy to nie tylko jest płaca i tu powinniśmy walczyć o zmniejszenie kosztów pracy.
Pani Skarbnik powtórzyła, że podwyżki są przewidziane, wzrost dotacji podmiotowej dla
MDK jest zaplanowana o 90.000,00 zł, dla Biblioteki o 54.400,00 zł. na tą chwilę to dyrektor
danej jednostki rozdysponowuje środki odpowiednio do planu finansowego.
Radna p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, ilu jest pracowników w Bibliotece, a ile
w MDK?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, musi spojrzeć
w materiały.
Radny p. Tomasz Szlenk złożył wniosek formalny odnośnie Promotora Myszkowa, żeby
została formuła tej imprezy, żeby nie była z takim dużym rozmachem, żeby była skierowana
do społeczników, którzy działają, do osób które działają, są szarymi myszkami, warto te
osoby docenić, zrobić to kosztami MDK, czyli żeby zespół był z MDK, nie musimy
wynajmować żadnej gwiazdy, zrobić na ile nas stać. Wszędzie robimy oszczędności, nie ma
na nic pieniędzy. Radny powiedział, że nie musi się to nazywać Promotor, chciałby, żeby
miasto i MDK zorganizowało taką imprezę. Jednym z kryteriów w Promotorze jest
społecznik, ale więcej jest osób takich małych, które zasługują, cały rok działają dla naszej
społeczności lokalnej, wnoszą coś od siebie. Radny podkreślił, że chciałby, żeby formuła
Promotora była zmieniona dopóki miasto nie poprawi kondycji finansowej była zmieniona
i zrobiona po kosztach.
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Pani Burmistrz powiedziała, że impreza z tytułem Promotor to kontynuacja inicjatywy sprzed
lat. Można mówić o tym, że to tradycja. Czy Pan wnioskuje, żeby zupełnie zlikwidować,
inaczej nazwać, robić coś innego, nie realizować takiej imprezy? To chyba za Burmistrza
Okraski, potem kontynuowane przez Burmistrza Romaniuka i kontynuowane przez nas
nagradzanie osób, które rzeczywiście promują miasto w różnych dziedzinach, nagradzanie
przedsiębiorców, ale również entuzjastów, społeczników. W ten sposób robione to było
zawsze, sportowców, ludzi którzy aktywnie działają na terenie miasta. To nie nasz pomysł,
tylko kontynuacja dobrze rozpoczętej inicjatywy w moim przekonaniu.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że nie ma to dla niego większego znaczenia, może to
nazywać się Promotor Miasta Myszkowa, mogą to być robione kategorie, nie musi to być
robione z takich zamachem, ale chciałbym, żeby na tej gali było wyróżnionych więcej
społeczników. Widzę jak te osoby angażują się dla tego miasta, społeczności lokalnej
w różnych dziedzinach. Radny wyraził zdziwienie, bo tutaj tyle oszczędności, coraz mniej
pieniędzy. Rok temu Promotor Myszkowa kosztował ponad 60.000,00 zł, na godzinę dwu,
czy trzy godzinową jest to sporo.
Pani Burmistrz powiedziała, że w tej chwili trwa czas do zgłaszania osób rekomendowanych
do nagrody Promotor Myszkowa. W tej chwili przyjmujemy takie zgłoszenia.
Radny p. Norbert Jęczalik dodał, że radnemu nie chodziło o likwidację tylko o zmianę
formuły Promotora Myszkowa, żeby poszukać oszczędności na tej imprezie, żeby nie była
robiona z taką pompą. Pani Burmistrz wie, że z roku na rok w budżecie naszego miasta trzeba
będzie szukać oszczędności wszędzie, min. na takich imprezach jak promotor Myszkowa.
Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że dobrze byłoby, żeby Promotor istniał, bo to jest
tradycja od lat, ale żeby były koszty mniejsze. Chodzi o to, żeby wybierać osoby, żeby nie
były one zaskakiwane, że są typowane do Promotora, aby zmniejszyć ilość kategorii. Chodzi
o to, żeby ulepszyć Promotora, a żeby jednocześnie było taniej, przejrzyście i nagradzanie
osób, które rzeczywiście działają na rzecz miasta.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że utrwaliły mu się zaproszenia za 5.000,00 zł. W MDK
działa wiele warsztatów, które mogłyby przygotować zaproszenia na Promotora Myszkowa.
Chodzi o to głównie, żeby ograniczyć koszty Promotora. Mamy zespoły w MDK, które
spokojnie mogłyby wystąpić jako gwiazda Promotora, żeby nie wydawać kilkadziesiąt tysięcy
złotych. Radny chciałby, żeby w Promotorze nie wyróżniać tylko jednej osoby, tych
społeczników jest wiele. Motywowało by ich do dalszej jeszcze bardziej wydajnej pracy na
rzecz społeczności lokalnej. Chodzi też o to, żeby było kilkanaście tych małych myszek
docenione.
Radna p. Małgorzata Skinder powiedziała, że nie wie, czy jest potrzeba rozszerzać, czy
najbardziej zaangażowaną osobę w danym roku wyróżnić, a w kolejnym roku kolejną osobę.
Radna p. Beata Jakubiec – Bartnik zaproponowała, że może być jedna nagroda, a dwa, trzy
wyróżnienia dla mniejszych, czyli w każdej kategorii. Nie sądzę, żeby osoby czuły się
zaskoczone, bo każdą osobę ktoś zgłasza, musi mieć osiągnięcia.
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Pani Burmistrz powiedziała, że dodatkowo Wydział Promocji zawsze informuje, kto został
zweryfikowany w ten sposób, że będzie nagrodzony na Gali. Nigdy nie słyszała o sytuacji, że
ktoś był zaskoczony, niedoinformowany albo nie wiedział za jakie osiągnięcia.
Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że rozmawiała z osobą, która mówiła, że jest
zaskoczona, że jest typowana.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że Wydział Promocji ma jakąś pulę materiałów
w ramach jakiegoś wynagrodzenia, czy podarowania jakiegoś upominku, jeżeli byłaby
organizowana jakaś impreza na terenie naszego miasta i chce się wynagrodzić uczestników tej
imprezy jakąś symboliczną nagrodą. Czy miasto ma takie materiały i jaka droga jest do tego,
że chciałbym zawnioskować o to, żeby zorganizowano jakiś konkurs i chciałby jakiś
upominek dla osób, które wygrają jakiś konkurs. Jaka drogę trzeba spełnić, żeby otrzymać
materiały od miasta?
Pani Burmistrz powiedziała, że organizacją nagród zajmuje się organizator danego konkursu.
Jest tak, że np. Klub LOK otrzymuje puchary od Burmistrza Miasta, są takie konkursy, które
są kupowane z funduszy Promocji i przeznaczane na nagrody organizowanych w mieście
konkursów.
Radny p. Norbert Jęczalik zapytał, czy miasto ma jakąś pulę upominków, którą w ramach
organizowanych przez imprezy np. przez placówkę szkolną, żeby takie dzieci wynagrodzić?
Czy trzeba składać wniosek formalny, żeby dostać torbę papierową z krówkami, czy jakimiś
gadżetami?
Pani Burmistrz powiedziała, że jeżeli chodzi o konkursy roczne dyrektorzy składają takie
zapotrzebowanie, przedstawiają jakie konkursy będą organizowane w naszych szkołach, jaka
tematyka tych konkursów i wnioskują o środki przeznaczone na nagrody. Jest to przyznawane
dla szkół i te konkursy objęte są patronatem Burmistrza Miasta i na ten cel przeznaczane są
środki na nagrody. Jeśli chodzi o materiały promocyjne one rozdawane są na przeróżnych
imprezach miasta: Bezpieczny Myszków, Piknik, to są imprezy organizowane na Dotyku
Jury, w różnych tematykach te materiały promocyjne są rozdawane. To współpraca między
dyrektorem, MZEASiP i Urzędem powoduje to, że wszystkie konkursy są zabezpieczone
nagrody na ten cel.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że p. Burmistrz mówi o imprezach planowanych, ale
jeśli w ciągu roku wynika jakaś impreza nieplanowana np. konkurs z inicjatywy jakiegoś
nauczyciela, czy jest jakaś pula rezerwowa, drobne gadżety, dyplomy, bo to jest zawsze
docenianie dziecka.
Pani Burmistrz powiedziała, że zgłaszają się klasy i uczniowie po koszulki i nie ma
z otrzymaniem tego żadnego problemu. To są materiały dystrybuowane dla mieszkańców, dla
nich one są przeznaczone. Jeśli chodzi o szkoły staramy się nie mieszać tego, ponieważ
przeznaczamy środki na konkursy w szkołach, jeżeli są pojedyncze takie prośby są
realizowane.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że spotkał się z takim problemem.
Pani Burmistrz powiedziała, że radny mówi o Szkole Muzycznej. Znam temat, radny zwrócił
się z prośbą o nagrody.
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Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że nagrody były zakupione przez szkołę.
Pani Burmistrz powiedziała, że to jest współpraca pomiędzy dyrektorem szkoły, a Urzędem
Miasta. Konkurs o którym Pan mówi to był konkurs wewnętrzny, nie wnioskował nikt
o upominki, nagrody.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że jest w Radzie Rodziców i usłyszał, że to jest
konkurs za małej rangi. Jeżeli konkurs małej rangi jest konkursem im. Stanisława Moniuszki,
w którym biorą udział dzieci ze Szkoły Muzycznej, a Miastu szkoda było dać pięć toreb
papierowych z krówkami, kilkoma gadżetami. Droga była długa pomiędzy dyrektorem, mną,
panem Burmistrzem. Pan Burmistrz podjął widocznie decyzję, że jednak nie warto, to jak się
ma wyróżnienie dzieci, promowanie tych dzieci i docenianie ich talentu do wydatku
60.000,00 zł na Promotora Miasta Myszkowa?
Pani Burmistrz wyjaśniła, że trudno cokolwiek dodać na ten temat, ponieważ współpraca
i zapotrzebowanie składane przez dyrektora było realizowane. Dyrektor ma pulę pieniędzy.
Ten konkurs miał charakter kameralny, szkolny.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że dlatego było mu tak ciężko wynegocjować pięć
toreb papierowych z kilkoma krówkami, a wartość tego może 20,00 zł.
Pani Burmistrz powiedziała, że uważa, że ten konkurs był organizowany przez Szkołę
Muzyczną i nie słyszała ze strony Szkoły ani jednego słowa krytyki.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że był w Urzędzie Miasta i reprezentuje Radę
Rodziców.
Pani Burmistrz zapytała, czy Rada Rodziców chciała ufundować te nagrody, kto chciał być
fundatorem?
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że fundatorem nagród była Szkoła Muzyczna. Radny
przyszedł z prośbą do Urzędu Miasta, aby Miasto wsparło konkurs.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda poprosił o zamknięcie tej dyskusji o pochylenie się
nad wnioskiem Pana radnego.
Radny p. Tomasz Szlenk sformułował wniosek formalny:
Komisja wnioskuje o obniżenie kosztów organizacji imprezy „Promotora Myszkowa”
oraz dodanie 3 wyróżnień do kategorii społecznik lokalny Miasta Myszkowa.
Radna p. Elżbieta Doroszuk zapytała, czy dobrze zrozumiała, że dużo jest w naszym mieście
młodych ludzi, którzy robią coś społecznie i chcemy ich promować, wspierać, motywować,
żeby dalej mieli ochotę to robić. Czemu nie w innych kategoriach wyróżnienie, bo inne
kategorie tego nie wymagają, bo dla biznesmena motywacją jest pieniądz.
Radna p. Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że ten biznesmen, któremu zależy na
pieniądzach to w dużej mierze przekazuje pieniądze na cele społeczne. Są tacy biznesmeni,
chociażby firmy np. Sokpol, że nie tylko te pieniądze przekazują dla swoich środków, tylko
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w większej mierze sponsorują mieszkańców Myszkowa. Jest to obrażające mówiąc, że
biznesmenom zależy tylko na pieniądzach, to krzywdzące.
Radna p. Elżbieta Doroszuk ad vocem przeprosiła, ale myśli, że nie użyła takich słów. Radna
przyznała, że mówiła, w rozumieniu tych kategorii, że jeśli będzie w kategorii biznesmen to
on ma motywację finansową do pracy jeszcze lepszej i nie potrzebuje wyróżnienia o którym
mówił radny Tomek. On mówił o trzech małych wyróżnieniach, oprócz tej jednej firmy.
Zdaniem radnej w kategorii przedsiębiorstwo nie potrzeba wyróżnień, a w kategorii
społecznik jest potrzeba dodatkowo wyróżnień, żeby motywacja tych dzieci była większa do
pracy. Radna wyjaśniła, że tak zrozumiała radnego Szlenka.
Pani Burmistrz powiedziała, że w zależności od tego, ile wpływa od nas wniosków
o nagrodzenie osób, przedsiębiorców, indywidualnych osób. W taki sposób ta Kapituła
obraduje, że jeżeli rzeczywiście jest podmiot wybijający się w przeróżnych kategoriach, to
taka kategoria otrzymuje Promotora, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również
pozostałe cenne inicjatywy nagrodzić wyróżnieniem. Do tej pory tak było, że można było
otrzymać Promotora, można było otrzymać wyróżnienie. Pani Burmistrz zapytała, czy radny
chciałby dołożyć kategorię poza entuzjastą Myszkowa, który jest i tu są społecznicy
nagradzani. Chciałby Pan, żeby w kategorii społecznik były zagwarantowane trzy
wyróżnienia.
Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że też chciałaby złożyć wniosek, żeby nie zmieniać
nic, tylko ograniczyć koszty.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda poprosił o głosowanie nad wnioskiem radnego
p. Szlenka.
Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek złożony przez radnego p.Tomasza Szlenka.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (7)
Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia Jastrzębska, Norbert
Jęczalik, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
PRZECIW (1)
Iwona Skotniczna
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Eugeniusz Bugaj, Małgorzata Skinder
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że wniosek uzyskał akceptację
7 radnych, przeciwko była 1 osoba, w związku z tym wniosek radnej p. Iwony Skotnicznej
jest bezzasadny. Zapytał, czy radni mają pytania do projektu budżetu na 2020r.? Z uwagi na
brak pytań zaproponował głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu miasta
Myszkowa na 2020r.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2020r.
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Wyniki głosowania
ZA: 0, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
PRZECIW (8)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Zofia Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata
Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie projektu WPF na lata 2020-2032.
Wyniki głosowania
ZA: 0, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
PRZECIW (8)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Zofia Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata
Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik
Do punktu 3.
Opracowanie planu pracy komisji na 2020r.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni zgłaszają jakieś uwagi,
propozycje do planu pracy komisji. Z uwagi na brak uwag zaproponował głosowanie nad
projektem
uchwały
w
sprawie
planu
pracy
komisji
na
2020r.
Głosowano w sprawie:
przyjęcie planu pracy komisji na 2020r.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (10)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia
Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek
Trynda
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Materiały sesyjne radni zaopiniowali w pkt. 2 i pkt. 3 posiedzenia komisji.
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Do punktu 5.
Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, że otrzymał informację odnośnie złożonych wniosków
o przyznanie nagród Burmistrza Miasta z sześciu placówek, a co z pozostałymi? Czy
dyrektorzy uznali, że nie warto nagradzać swoich nauczycieli nagrodą Burmistrza Miasta, a
przyznali tylko swoje nagrody, czy też uznali, że nauczyciele w ogóle nie zasłużyli na żadne
nagrody i nie przyznali żadnych nagród.
Pani Burmistrz powiedziała, że trudno powiedzieć, czym kierowali się dyrektorzy.
Radny p. Eugeniusz Bugaj poprosił, żeby p. Burmistrz ustosunkowała się do jego pytania, czy
były wypłacane nagrody Dyrektora Szkoły nauczycielom, bo skoro w uzasadnieniu
znalazłem, że słabe wyniki egzaminów ósmoklasistów i gimnazjalistów to rozumiem, że
również nie przyznali nagród Dyrektora Szkoły.
Pani Burmistrz powiedziała, że nagrody Dyrektora Szkoły były przyznawane, niestety w tej
chwili nie odpowie kto takie nagrody dostał.
Radny p. Eugeniusz Bugaj poprosił p. Burmistrz o listę, którzy dyrektorzy przyznali nagrody
Burmistrza, którzy zapomnieli, że przyznali, którzy zapomnieli wystąpić o nagrody
Burmistrza, wtedy będziemy mieć pełną informację.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że w informacji do radnego było przekazane, którzy dyrektorzy
wystąpili o nagrodę i kto został nagrodzony. Jeśli chodzi o przyczyny nie złożenia wniosków
przez pozostałych dyrektorów na to pytanie w tej chwili odpowiedzieć nie umiem. Jeśli
chodzi o nagrody Dyrektora na pewno one były przyznawane w poszczególnych placówkach.
Możemy poprosić dyrektorów o przedstawienie ilościowo nagród, które zostały przyznane.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, że wtedy będziemy mieć obraz pewnego
funkcjonowania. Odnosząc się do pkt. 2 Nadzoru Pedagogicznego odniosłem się do
realizowania przez dyrektorów szkół płatnych zastępstw, doraźnych bądź planowych, a nie
realizowania obowiązku nadzoru pedagogicznego. Dodał, że dyrektorem szkoły jest sporo lat,
w związku z tym są mu znane kompetencje dyrektorów i nadzoru pedagogicznego.
W związku z tym, że ten nadzór był słabo realizowany i to nie jest kwestia tylko jednego roku
tylko odniosłem się do ośmiu lat minimum, bo dzisiaj mamy plony tego co zebraliśmy,
nadzór nie był widocznie realizowany od dłuższego czasu. W związku z tym ta odpowiedź dla
radnego jest obraźliwa, w związku z tym ponawia pytanie i poprosił o szczegółową
informację dotyczącą realizacji zajęć ponadwymiarowych, czyli dodatkowych zajęć przez
dyrektorów szkół, zarówno planowych jak i nie planowych jako doraźnych zastępstw.
Pani Burmistrz powiedziała, że przygotuje taką odpowiedź.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, że w pkt. 3 mamy podwyżki dla pracowników
pedagogicznych, niepedagogicznych. Radny przypomniał, że był jednym z wnioskodawców
podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w budżecie na 2019 rok,
ale nie miałem takiej wiedzy, żeby sprokurować strajk dla nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych w szkołach, żeby im tą podwyżkę zrekompensować. Podwyżki
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wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 września, to w dalszym ciągu przedszkola to
zadanie własne gminy. Nie namawiałem nauczycieli po to, żeby strajkowali, żeby oni dostali
podwyżkę.
Pani Burmistrz zapytała, skąd taka sugestia?
Radny p. Eugeniusz Bugaj odpowiedział, że wnioski.
Pani Burmistrz powiedziała, że absolutnie nie sugeruje, że ktoś namawiał związkowców do
strajku.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, że nie bardzo rozumie to wyjaśnienie, że płatne
zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. Odniósł się do urlopów zdrowotnych dla nauczycieli,
że pochłonęły tyle pieniędzy, to już jest kuriozum. Wróćmy do informacji potrącenia
wynagrodzeń za udział w strajku. Chcemy usłyszeć, że będziemy teraz namawiać nauczycieli
do strajku po to, żeby załatać dziurę w budżecie gminy w dziedzinie oświaty? Jeśli wczytamy
się w tą treść odpowiedzi to ona jest lekko obrażająca.
Pani Burmistrz przeprosiła radnego, jeżeli w jakimkolwiek punkcie udzieloną odpowiedzią
Pan poczuł się urażony. Wyjaśniła odnośnie odpowiedzi udzielonej radnemu w pkt. 3, że
pytanie było, na co przeznaczone były środki, które potrąciliśmy za udział w strajku. Nie
odbieraliśmy szkołom tych środków i zgodnie z moją wiedzą informacja jaka jest Panu
przekazana jest prawidłowa. To na te cele środki, które były potrącone za udział w strajku
zostały przeznaczone. Nie zapłaciliśmy nauczycielom za udział w strajku, ponieważ zrobić
tego nie mogliśmy, ale nie odbieraliśmy. Ja tak rozumiałam intencję Pana radnego, żeby
powiedzieć co z tymi pieniędzmi, które z powodu strajku, który odbył się w naszych
szkołach, co z tymi pieniędzmi się stało. W najlepszej wierze przekazaliśmy informację, że
częściowo spożytkowaliśmy to na wynagrodzenia pracowników administracyjnoobsługowych, częściowo na podwyżki nauczycieli i przedszkoli, częściowo na zastępstwa za
nieobecnych nauczycieli, to jest wyliczenie na co te pieniądze zostały przeznaczone. Gmina
ich nie odebrała, a nie przeznaczyła na żadne inne cele. Taki był cel udzielenia odpowiedzi.
Jeśli chodzi o inicjatywę odnośnie podwyżek dla pracowników obsługi rzeczywiście taka
inicjatywa była, informujemy tylko, że kwota, którą przeznaczyliśmy była dużo wyższa od tej
pierwotnie zaplanowanej, bo tam mówimy o skutkach rzędu blisko 800.000,00 zł. Wtedy
wyłączyliśmy już wliczanie wysługi lat do podstawy wynagrodzenia. To wyjaśnienie mówi
tylko o tym, na co zostały przeznaczone środki potrącone za strajk. Jeśli chodzi o sytuację
hipotetyczną, że nie odbyłby się ten strajk to rzeczywiście gmina na koniec dzisiaj musiałaby
zastanawiać z jakiego paragrafu zdejmować, skąd znaleźć pieniądze na pokrycie wszystkich
potrzeb.
Radny p. Eugeniusz Bugaj ad vocem powiedział, że rozumie przyznanie się do winy, błędu,
że strajk nauczycieli spowodował, że otrzymali podwyżkę. Jedni z tego się cieszą, inni nie.
Jedni strajkowali i nie otrzymali żadnej rekompensaty, inni nie strajkowali dostali teraz
nagrody. Wnioski z tej informacji możemy sobie ukuć sami. Dla mnie ta informacja jest
przykra o tyle, że kosztem o poprawę bytu nauczycieli strajkiem ratowaliśmy budżet gminy
i przeznaczyliśmy te pieniądze na podwyżki, o których pani Burmistrz mówi nauczycieli
przedszkoli od 1 września. Gdyby Pani postarała się zrozumieć mój tok myślenia to
przyznałaby Pani rację. To jest tak jak ja bym na sesji budżetowej nawoływał do strajku
nauczycieli, bo jak będziecie strajkować to niepedagogiczni dostaną 1 marca podwyżki.
W związku, że strajkowali to mieliśmy na te podwyżki od 1 marca, ale strajk był w miesiącu
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innym, w kwietniu. Płatne zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, ta informacja jest
nieprecyzyjna, bo przecież nauczyciel ma prawo zachorować, być nieobecny z różnych
przyczyn, a urlop zdrowotny nauczycieli udziela dyrektor szkoły na wniosek lekarza
medycyny pracy.
Pani Burmistrz powiedziała, że nie kwestionuje tego, że urlop zdrowotny jakiemukolwiek
nauczycielowi się należy, mówi tylko o sposobie sfinansowania. Teoretyzuję, że również
dobrze moglibyśmy oszczędności, które nie powstały, bo mieliśmy niedoszacowaną oświatę,
ale załóżmy pieniądze mogłyby teoretycznie wrócić do gminy i przekazalibyśmy je kolejnym
zarządzeniem znów do dyspozycji szkół. Nie o to chodzi, że dzięki temu, że strajkowali
nauczyciele dostali podwyżki pracownicy obsługi. Tu informujemy tylko o tym, na co zostały
wydatkowane środki nie wydatkowane na wynagrodzenia z powodu tego, że nauczyciele
podjęli strajk. Jeśli chodzi o zasadność nie podejmuje się oceny. Na pewno nie jest tak, że
gmina będzie namawiała bądź odradzała udział w akcjach strajkowych. To jest niezależna od
nas decyzja poszczególnych nauczycieli, czy organizacji związkowych. Mówię tylko o tym,
że ponieważ wynagrodzenia za strajk nauczycielom nie zostały wypłacone wydaje mi się, że
jak w większości szkół wynagrodzenia za strajk nie zostały wypłacone, więc te pieniądze
które tym sposobem zostały lub brakło ich mnie zostały wydatkowane w takich pozycjach.
Jeśli chodzi o sytuacje taką, że strajk by się nie odbył to Burmistrz z radą gminy musiałby się
zastanawiać nad tym, czym sfinansować wydatki, które pojawiłyby się w tym momencie.
Radny p. Eugeniusz Bugaj ad vocem poprosił o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w jednej ze
szkół, gdzie w stosunku do jednego z nauczycieli, właściwie troje nauczycieli w jednej ze
szkół zostało zawieszonych. Czy wszczęta procedura zawieszenia była zgodna z litera prawa?
Czy wszystkie przesłanki do zawieszenia zostały spełnione? Nie musi być w tej chwili
odpowiedź.
Pani Burmistrz zadeklarowała, że odpowiedź będzie udzielona na piśmie.
Radny p. Tomasz Szlenk zapytał pani Burmistrz, czy istnieje możliwość, jeśli chodzi o iTV
Region, czy tego samego nie mógłby robić pracownik promocji? Czy nie mógłby, mamy jakiś
sprzęt, aparat, jest program za 200,00 zł i można obrabiać filmy w różnej formule, czy nie
byłoby możliwości, żeby robił to Wydział Promocji i miał te pieniądze, które są
przekazywane na iTV Region, żeby mieli do innej dyspozycji albo te pieniądze byłyby
zaoszczędzone? Rozmawialiśmy rok temu w tym temacie, był taki wniosek, dostaliśmy
odpowiedź, ile to kosztuje nas miesięcznie. Czy nie mógłby robić to Wydział Promocji Miasta
zamiast płacić 50.000,00 zł? Nie jest bardzo trudne zorganizować trzyminutowe filmiki, żeby
zrobił to ktoś z Wydziału Promocji, w innych miastach robią to Wydziały Promocji.
Radny p. Norbert Jęczalik poprosił o przygotowanie informacji, jakie koszty są planowane na
przyszły rok: iTV i TVP 3? Jaki to jest koszt łączny za te dwie stacje telewizyjne?
Pani Burmistrz powiedziała, że dopiero po zatwierdzeniu budżetu, przegłosowaniu,
dysponując odpowiednią kwotą na promocję możemy decydować, w jaki sposób będziemy to
realizować. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, które ponieśliśmy na te cele otrzymaliście
Państwo taką informację.
Radny p. Norbert Jęczalik poruszył temat warzyw i owoców jakie dzieci otrzymują
w szkołach. To jest szczytny cel, bo zachęcamy do zdrowego jedzenia. W opinii radnego dużo

10

tego jedzenia się marnuje, termin przydatności do spożycia jest dość krótki. Sama idea jest
słuszna, ale może trzeba przeprowadzić jakąś sondę, czy jest takie zapotrzebowanie.
Pani Burmistrz wtrąciła, że wszystkie szkoły w Myszkowie wpisały się w ogólnopolski
program promujący zdrowe żywienie. Tego programu nie finansuje gmina. Natomiast jeżeli
taka jest sugestia Pana możemy zmniejszyć zapotrzebowanie, żeby mniejsza ilość owoców
i warzyw przyjeżdżała do naszych szkół.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że problem jest o tyle poważny, mówi się, że żyjemy
dzisiaj w czasach konsumpcjonizmu i marnujemy naprawdę bardzo dużo rzeczy. W tym
miejscu jest to bardzo namacalne i widoczne.
Pani Burmistrz powiedziała, że poprosi dyrektorów szkół o rozpoznanie tematu jak wygląda
spożycie tych produktów.

Przewodniczący komisji

Jacek Trynda
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Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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