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

Protokół nr 2/19
2 Posiedzenie w dniu 26 lutego 2019r.
Obrady rozpoczęto 26 lutego 2019r. o godz. 10:30, a zakończono o godz. 12:08 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 10 członków.
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
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 10 osób.
2. Pani Iwona Franelak – Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa.
3. Pani Mirosława Gajda – Dyrektor MiPBP w Myszkowie.
4. Pani Aleksandra Podgórska- Dyrektor MDK w Myszkowie.
5. Pan Piotr Wysocki –Dyrektor MOSiR w Myszkowie.
6. Pani Marzanna Wieczorek- Kierownik MZEASiP.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2018r.
3.Informacja na temat realizacji za 2018r. oraz planowanych na 2019r. inwestycji, remontów
i imprez sportowo-rekreacyjnych w MDK i MOSiR.
4.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5.Sprawy różne.
Przyjęty porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Sprawy różne.
3.Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2018r.
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4.Informacja na temat realizacji za 2018r. oraz planowanych na 2019r. inwestycji, remontów
i imprez sportowo-rekreacyjnych w MDK i MOSiR.
5.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził przewodniczący komisji 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?
Radny p. Norbert Jęczalik porosił o zmianę porządku obrad, aby sprawy różne dać w punkcie
1. Muszę jechać na szkolenie, a mam dwa pytania.
Głosowano wniosek w sprawie:
Wniosek o zmianę porządku obrad- zgłosił radny p.Norbert Jęczalik.
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 2.
Sprawy różne.
Radny p. Norbert Jęczalik zapytał o kwestię boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie
miejskim. Czy wiadomo, kiedy to ruszy?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że trudno jej powiedzieć kiedy
ruszy. Wczoraj otrzymaliśmy informację od dyrektora MOSiR, a właściwie dziś, bo wczoraj
otrzymał ją dyrektor, że nie otrzymaliśmy dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez
ministra sportu. Dlatego nie mogę nic powiedzieć. Wiem, że następny konkurs zaczyna się
4 marca. Przez cały marzec będzie prowadzony nabór wniosków. W tej chwili jeszcze decyzja
nie zapadła, ale najprawdopodobniej będziemy ponownie składać o dofinansowanie tego
boiska. Nie umiem jeszcze powiedzieć na temat powodów, z jakich ten wniosek odpadł
dlatego, że nie ukazały się żadne informacje na ten temat, tylko sucha informacja, że wniosek
nie przeszedł. Będziemy oczywiście pytać o to, jakie są powody odrzucenia naszego wniosku.
Radny p. Norbert Jęczalik zapytał czy ten wniosek można by było zmienić o rozszerzenie
infrastruktury sportowej o wybudowanie dwóch kortów sportowych na terenie stadionu
miejskiego?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że będzie składany nowy wniosek
i trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie znam jeszcze warunków konkursu. Pewnie
2

wcześniej ukażą się warunki konkursu, bo do 4 marca ma być składanie wniosków. Po
zapoznaniu się z warunkami konkursu będę mogła więcej państwu na ten temat powiedzieć na
co można składać i o jakie dofinansowanie się starać. Z tego co wiem również wniosek
starostwa nie przeszedł. Będziemy na pewno dociekać.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że taka jest jego sugestia, żeby rozszerzyć wniosek
o wybudowanie boiska ze sztuczną nawierzchnią o wybudowanie dwóch kortów tenisowych
na terenie stadionu miejskiego. To nie są duże koszty takich kortów tenisowych.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że nie chciałaby się wypowiadać
co do takich możliwości, to dopiero odpowiem. Natomiast co do tych nie za dużych kosztów,
to chciałabym uświadomić, że nawet niewielkie kwoty składają się docelowo na całkiem dużą
sumę. My mamy budżet bardzo napięty. Bierzcie państwo również pod uwagę to, a my
jesteśmy akurat na komisji oświaty, warto również poinformować, że z informacji, którą
mamy na temat subwencji oświatowej, okazuje się, że mamy kwotę po raz kolejny, to już jest
któryś rok z rzędu, gdzie kwota subwencji przyznawana w marcu jest niższa niż ta, którą
zakładaliśmy do budżetu. To są kwoty bardzo duże, a oświata jest zadaniem podstawowym.
Ja zapisuję ten wniosek o budowę dwóch kortów.
Radny p.Tomasz Szlenk odniósł się również do tematu stadionu. Rozmawiałem z dyrektorem,
dokumentacja, wszystko jest przygotowane, mamy zabezpieczone środki w budżecie
w kwocie 100% -2,5 mln zł. Dlaczego na MOSiR nie czekaliśmy aż będzie dofinansowanie,
zaczęliśmy robić tą inwestycję, a tu jest problem, że nie możemy zacząć tej inwestycji,
ogłaszać przetargu?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że jest problem finansowy. Budżet
już od wielu lat, radni, którzy byli w poprzednich kadencjach i państwo to również wiecie, że
zapisane są środki z kredytu. My co roku staramy się, żeby oprócz tego co mamy
zaplanowane w budżecie, żeby tak gospodarować środkami, które są nam powierzone, żeby
kredyt był jak najmniejszy. Dlatego tutaj również będziemy się starać o dofinansowanie
i w przypadku otrzymania ruszymy, natomiast sam pan widzi, jak wygląda sprawa tych
dofinansowań. Liczyliśmy, że ten wniosek również uzyska akceptację, bo tak, jak pan mówi
wydawało się, że wszystko jest przygotowane.
Radny p.Tomasz Szlenk zapytał kto przygotowywał ten wniosek, pracownicy w urzędzie?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że MOSiR składał.
Radna p.Beata Jakubiec-Bartnik zapytała czy na MOSiR też nie dostaliśmy dofinansowania?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta potwierdziła. Dlatego będziemy jeszcze badać tą
sprawę. Informacja jest dopiero z wczoraj, jeżeli jest jakaś ścieżka odwoławcza, być może
spróbujemy skorzystać, ale to jest za wcześnie, żebym mogła powiedzieć, jakie dalsze kroki
będą. Będziemy informować, jak tylko będzie wiadomo, co dalej robimy z tym wnioskiem.
Radna p.Beata Jakubiec-Bartnik zapytała co, jeśli nie dostaniemy dofinansowania, nie będzie
robiony ten projekt?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta odpowiedziała, że nie wie. Będziemy się starać
o dofinansowanie.
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Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała o MDK. Czy coś wiadomo?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta odpowiedziała, że wniosek jest złożony, jeszcze
nie wiemy.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że gmina tutaj się będzie odwoływać…
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że jeżeli jest ścieżka odwoławcza
będziemy z niej korzystać, natomiast, jeżeli jej nie ma, to my jej nie utworzymy. Proszę
o cierpliwość, ponieważ informację mam z wczoraj i nie potrafię odpowiedzieć. Tutaj
będziemy się odwoływać co nie znaczy, że nie wystartujemy.
Radny p.Tomasz Szlenk powiedział, że na „Dotyk Jury” chcieliśmy robić, ponad 10 mln zł
z kredytu, bez żadnego dofinansowania, jeśli byłaby większość byłoby wszystko ok., super,
byście pchali rękoma, nogami ten projekt do przodu. Tutaj wiadomo, że jesteśmy po części
związani z klubem, lobbujemy za tym, bo to jest oczywiste, chcemy, żeby rozwijał się sport
w Myszkowie, żeby jak największe grono mogło korzystać z tego. To nie jest tylko boisko dla
MKS Myszków, ale też LZS Mrzygłód, jest zespół na Nowej Wsi, jest UKS Myszków, dużo
dzieci, seniorów trenuje tą piłkę nożną.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda poprosił, żeby nie gdybać co by było gdyby. Stan
jest w tej chwili taki, jaki jest.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że sami radni wiedzą, jak dawno
„Dotyk Jury” był wpisany w budżet. Nigdy nie było tak, że bez żadnego dofinansowania
staraliśmy się na siłę realizować. Proszę w tej chwili nie sugerować, że bez otrzymania
jakiegokolwiek dofinansowania pchalibyśmy rękami i nogami. Proszę sobie porównać
budżety planowane i budżety wykonane, ile na początku planujemy kredytu, a ile ostatecznie
go bierzemy. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo mocno zastanawiamy się nad tym, żeby nie
zadłużyć miasta ponad miarę. Bardzo proszę o niesugerowanie takich sytuacji, które nigdy
miejsca nie miały
Radny p.Tomasz Szlenk zapytał, jeśli startuje 4 marca ten program, też się zapoznałem,
czytałem i chcę zwrócić uwagę na budowę boiska przy szkole nr 3, które też jest w budżecie.
Myślę, że z tego programu też możemy skorzystać, z środków na budowę takiego boiska i nie
musi to być w 100% zabezpieczone z własnych środków. Mamy tam zabezpieczone pół mln
zł, ale można też dofinansowanie pozyskać między innymi z tego programu. Miasto powinno
też aplikować, jest konkurs ogłoszony, na budowę boiska przy szkole nr 3.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że zawsze przed przystąpieniem do
jakiejkolwiek inwestycji szukamy źródeł finansowania i zastanawiamy się czy możemy
składać do aktualnie ogłoszonych konkursów wnioski. Jeśli chodzi o boisko przy szkole,
swego czasu były również ogłaszane takie konkursy na rewitalizację tego typu obiektów,
dlatego będziemy rozważać czy składać do ministra sportu czy szukać jeszcze w środkach
wojewódzkich, być może jeszcze innych. Zawsze w ten sposób staramy się podchodzić do
realizacji zadań.
Radny p. Norbert Jęczalik zapytał czy można powielać wnioski czyli złożyć do „sportowej
polski”, ewentualnie do marszałka?
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Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że tak. Nie można tylko podpisać
umów finansowanych z rożnych źródeł. Jak najbardziej można w kilku konkursach startować.
Radna p.Elżbieta Doroszuk powiedziała, że wspólnie z koleżanką Małgorzatą i Iwoną chciały
zaproponować, żeby włączyć myszkowskie szkoły i przedszkola w kampanię wojewódzką,
społeczną „Autyzm-codzienność”. Taka kampania trwa w 2018r. i 2019r. Ten rok jest
ostatnim rokiem tej kampanii. 2 kwietnia jest Dzień Autyzmu. Są materiały, może ja puszczę
po jednej sztuce, żeby sobie spojrzeć. Jest taki plakat, który w każdym przedszkolu i szkole
byśmy powiesili. Zdobyłam niewielką ilość tych materiałów, ale może wystarczy dla każdej
placówki. Dobrze by było, żeby ten film, który gdzieś tam w tej chwili krąży, gdyby ten film
mogła zobaczyć rada pedagogiczna. On trwa 15 minut, a bardzo dobrze pokazuje, jak
funkcjonuje dziecko autystyczne, a niestety wielu nauczycieli, takie mamy głosy od rodziców,
którzy mają dzieci autystyczne, nie do końca radzą sobie. Żeby w każdej szkole zawisł taki
plakat, tak minimalnie, żeby to się nie wiązało z jakimiś kosztami, żeby każda szkoła
otrzymała taką ulotkę i rada pedagogiczna, nauczyciele w każdej szkole, poświęciła 20 minut
i jeszcze zobowiązać, żeby na spotkaniu z rodzicami też mogli im ten film wyświetlić.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że miasto Myszków nie zapomina
o dzieciach z autyzmem. Co roku uczestniczymy w akcjach, 2 kwietnia mamy odwiedziny
takich dzieciaków w urzędzie. Ale też nasza szkoła nr 4 aktywnie włącza się w organizację
i naświetlanie problemu autyzmu. Państwo, którzy byli na „Promotorze” widzieli w filmie,
w którym przedstawialiśmy, co działo się w roku ubiegłym, miedzy innymi to było
pokazywane, że o takich dzieciach miasto pamięta. Bardzo dziękuję za tą sugestię, to bardzo
cenna inicjatywa. Oczywiście przekażemy to dyrektorom z tym, że temat nie jest dla nas
nowy.
Radna p.Iwona Skotniczna powiedziała, że jeszcze w tym temacie chciała przypomnieć, że
w ubiegłym roku przeglądałam strony różnych miast, jak miasta organizują ten Dzień
Autyzmu i to mówiłam na komisji rok temu lub jeszcze wcześniej, bo miasta tak robią, że np.
podświetlają urząd czy jakiś ważny ośrodek. Może też coś takiego zrobić.
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że chce jeszcze wrócić do tego projektu, który startuje
4 marca. Czy do tego projektu można składać wiele propozycji czy tylko jedną, wybraną
przez miasto? Jeśli jest możliwość składania wielu, to chciałabym zapytać czy boisko przy
szkole w Mrzygłodzie, które miało być z budżetu partycypacyjnego, ale czas minął i nie
znalazł się wykonawca, mogło by być brane pod uwagę?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że w ubiegłym roku jedna gmina
mogła składać jeden wniosek. Jak widzicie państwo my składaliśmy dwa zadania w jednym
wniosku. Czy jest taka możliwość w tym roku, nie wiem. Czy jest możliwość złożenia kilku
zadań i czy jest jakieś ograniczenie w tym zakresie, nie wiem. Sprawdzimy.
Radny p.Tomasz Szlenk powiedział, że 18 stycznia uchwalili budżet, dziś jest 26 luty. Co
z konkursem na stowarzyszenia?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że konkurs na stowarzyszenia
będzie ogłoszony dzisiaj albo jutro. Na pewno do końca lutego.
Radny p.Tomasz Szlenk poprosił, aby w przyszłym roku, bo w ościennych gminach te
konkursy są rozstrzygnięte już 10 czy 15 stycznia, u nas to zawsze trwa. Dopiero ogłosimy
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konkurs, rozstrzygnięty konkurs będzie w połowie kwietnia czyli w połowie roku, gdzie
wszystkie stowarzyszenia już funkcjonują, są koszty związane z działalnością tych
stowarzyszeń. W czym mamy problem, żeby robić to wcześniej, ułatwiać stowarzyszeniom tą
pracę. Potem jest krótki okres wydatkowania tych środków, bo dopiero po podpisaniu umowy
można wydatkować te środki czyli z 11 miesięcy spłaszcza się to do 7 miesięcy okres
wydatkowania środków. Mam prośbę, aby w przyszłym roku się przychylić i trochę wcześniej
to ogłosić, jeśli budżet będzie uchwalony w grudniu, żeby można 10 stycznia ogłosić ten
konkurs i w lutym podpisywać umowy, żeby stowarzyszenia mogły korzystać.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że ma ogromną nadzieję, że
w przyszłym roku budżet będzie uchwalony w grudniu i w związku z tym te ogłoszenia też
będą wcześniej.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda powiedział, że przechodzimy do kolejnych spraw
różnych. Odpowiedź na wniosek p.X w sprawie pomników przyrody. Na ten wniosek jest
odpowiedź podpisana przez p.burmistrza. Czy państwo się zapoznali czy odczytujemy tą
odpowiedź.
Radny p.Eugeniusz Bugaj powiedział, że on by to zostawił. Niech się wypowie osoba, która
jest kompetentna w tej sprawie, myślę o p.Podlejskim. On jest fachowcem, zna się na tym,
jest na to czas, żeby na spokojnie podjąć decyzję. Te które się nadają to je pozostawić, a być
może niektóre przeszkadzają. Żeby to nie była podjęta decyzja w tym miejscu i w tym czasie.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda powiedział, że radni mają się tylko zapoznać
i ewentualnie jakieś wnioski i pytania, gdyby się nasuwały.
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że w tej odpowiedzi podpisanej przez p.burmistrza
jest wyraźnie napisane, że zobowiązuje się on przedstawić informację na temat spełnienia
kryterium ustanowienia drzew z wniosku obywatelskiego, jako pomniki przyrody do dnia 16
marca czyli jest to sugerujące przesunięcie w czasie
Radna p.Elżbieta Doroszuk powiedziała, że to jakby taka informacja, żebyśmy się wstrzymali.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda powiedział, że następny punkt to odpowiedź prezesa
ZWiK na pytania z komisji finansów. To też zostawimy na komisję finansów, bo tam to
zapytanie padło. Kolejny punkt to sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli w roku 2018. Przedstawiono nam takie sprawozdanie, z którego wynika, że
nauczyciele otrzymywali pensję, z tego co tu wynika, średnio wyższą niż zakładana
przeciętna wynagrodzeń dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Kolejny punkt. Trzykrotnie mamy informację dotyczącą wezwania do usunięcia naruszenia
prawa z 22.02.19r., z 2 i 15.01.19r.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że jest to kwestia związana
z gospodarowaniem zasobami gminy, lokalami komunalnymi. Rzeczywiście wpływają do nas
te prośby o usunięcie naruszenia prawa i prawnicy pracują nad tym, w jaki sposób się do tego
ustosunkować, czy wycofując uchwałę, która aktualnie obowiązuje. Na komisji finansów
przedstawimy państwu propozycję.
Radna p.Iwona Skotniczna powiedziała, że na jednej z komisji zgłaszała „niesmaczny”
problem, chodzi o szczury w szkole nr 5. Czy ta sytuacja została już wyjaśniona? Ja tu nawet
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mam zdjęcia. Rodzice zgłosili, a ja na komisji zgłosiłam, że pojawiły się szczury w szatni
w szkole nr 5. Zgłosiłam ponad miesiąc temu. Czy temat się zakończył?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że pozostaje jej odpowiedzieć, że
jest przekonana, że temat został rozwiązany. Niestety o szczegółach nie mogę się
wypowiedzieć. Nie wiem. Odpowiem pani telefonicznie jeszcze dzisiaj, ale nie sądzę, żeby
problem nie był rozwiązany.
Radna p.Iwona Skotniczna powiedziała, że chciałby mieć dowód na to. W szatni, dokładnie
w boksie C.
Radna p.Zofia Jastrzębska wróciła do tematu wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Czy
my na komisji budżetu będziemy mieć to przedstawione ustnie czy coś dostaniemy, żeby się
zapoznać?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że to już jak radni sobie życzą.
Wydaje się, że omówienie tematu wystarczy.
Do punktu 3.
Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2018r.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda powiedział, że sprawozdanie szczegółowe zostało
przesłane. Czy są jakieś pytania czy p.dyrektor ma przedstawić jakieś streszczenie
sprawozdania?
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie powiedziała, że szanuje czas radnych.
Jeśli macie państwo jakieś pytania do sprawozdania, w którym szczegółowo starałam się
przedstawić całe spektrum działalności.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała, jakie są koszty utrzymania filii bibliotecznej np.
w Mrzygłodzie?
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie powiedziała, że koszt utrzymania to
jest 890 zł miesięcznie brutto, to całość kosztów, łącznie z energią elektryczną, śmieciami,
oczywiście jeszcze pensja pracownika
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda zapytał, jakie jest wsparcie biblioteki przez powiat?
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie odpowiedziała, że 75 tyś zł w ubiegłym
roku, dotacja na zadania powiatowe realizowane przez bibliotekę miejską. O 12 tyś zł więcej
niż w ubiegłym roku, było 63 tyś zł. Inaczej. W 2017, 2018-75 tyś zł.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda zapytał o koszty gminy.
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie odpowiedziała, że dotacja podmiotowa
gminy 531 tyś zł.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda powiedział, że właśnie w tej sprawie spotykali się co
najmniej dwa razy z przedstawicielami władz powiatu.
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Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że na ten rok 75 tyś zł mimo, że
pisaliśmy o zwiększenie tej kwoty.
Radna p.Małgorzata Skinder zapytała o filie.
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie odpowiedziała, że mamy 4 filie.
W Mrzygłodzie, na Krasickiego na Mijaczowie, Nowa wieś i Będusz.
Radna p.Beata Jakubie-Bartnik zapytała gdzie na Krasickiego?
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie odpowiedziała, że w budynku Fobos-u,
Krasickiego 1.
Radna p.Elżbieta Doroszuk zapytała ile z miasta?
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie odpowiedziała, że 531 tyś zł, łącznie
z filiami.
Radna p.Iwona Skotniczna powiedziała, że ten problem był zawsze. Miasto zawsze więcej
dokładało niż powiat.
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie powiedziała, że projekt planu
finansowego zawsze kształtuje tak, żeby był wyższy niż w bieżącym roku, natomiast
realizacja i decyzje starostwa są jakie są.
Radna p.Iwona Skotniczna zapytała do kiedy taki wniosek o dofinansowanie jest składany?
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie odpowiedziała, że zawsze do 15
września.
Radna p.Zofia Jastrzęvbska powiedziała, że biblioteka nazywa się miejska i powiatowa, ale
my nie widzimy filii w powiecie. Może to jest powód?
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie odpowiedziała, że jako miejska
biblioteka mamy 4 filie, natomiast biblioteki w powiecie to są te zadania ponad lokalne,
finansowane przez starostwo, dodatkowe. Każda biblioteka w gminie to organizatorem jest
gmina, więc my nie mamy bezpośrednio obciążenia ani finansowego ani powiedzmy
decyzyjnego. Natomiast zadaniem biblioteki miejskiej i powiatowej, te ponad lokalne, to jest
nadzór merytoryczny nad pracą biblioteki. Dodatkowe zadania powiatowe, ponad lokalne, tak
to jest określone w porozumieniu.
Radna p.Elżbieta Doroszuk zapytała czy to jest ta sama biblioteka?
Radny p.Eugeniusz Bugaj powiedział, że my jesteśmy zarówno w województwie śląskim,
w powiecie myszkowskim, a mieszkamy w Myszkowie.
Radna p.Elżbieta Doroszuk stwierdziła, że może jeszcze dodać wojewódzka.
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie odpowiedziała, że wojewódzka ma
jeszcze inne zadania. Taka jest struktura tych bibliotek, gdzie wojewódzka ma nad nami
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nadzór, opiekę merytoryczną, żeby prawidłowo pracować, zachować wszystkie standardy,
według obowiązujących nas przepisów, natomiast ani finansowo ani organizacyjnie np.
zatrudnienie, środki finansowe, na to nie mamy wpływu, jedynie merytoryczną opiekę np.
pomoc w organizowaniu imprez czytelniczych. Oczywiście też zbieranie materiałów
dotyczących całego powiatu, prace nad bibliografią powiatu myszkowskiego.
Radny p.Andrzej Giewon zapytał z czym p.dyrektor ma największe problemy. W czym jako
radni możemy pomóc?
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie odpowiedziała, że największy problem
to szczupłość lokalu.
Radna p.Elżbieta Doroszuk zapytała czy książek nie potrzeba?
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie odpowiedziała, że tak. Biblioteka bez
nowości to nie jest biblioteka. Czytelnik przede wszystkim szuka nowości wydawniczych, to
co jest reklamowane w radio, telewizji, prasie. Szuka tego u nas, żeby było jak najszybciej.
W miarę środków finansowych, aplikując do dotacji otrzymywanej corocznie z ministerstwa
kultury i dziedzictwa narodowego, te potrzeby staramy się zaspakajać. Natomiast główną
bolączką jest ciasnota naszego lokalu. Trudno robić miejsce na nowe pozycje, wycofując stare
książki. Selekcja książek jest zawsze z automatu książek zniszczonych. Natomiast książka,
która jest rzadko wypożyczana to trudno jej się pozbywać. To jest dobro kultury, nasze
dziedzictwo. Więc tym sposobem też za dużo miejsca nie uzyskamy na regałach. Problem się
też pojawia, gdy przychodzą osoby starsze czyli problem piętra.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że w remoncie, który planowany
jest w MDK przewidziana jest również budowa windy.
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie powiedziała, że ma nadzieję, że ten
temat zostanie rozwiązany. Trudno powiedzieć czy po remoncie przybędzie miejsca.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że może jakieś rozwiązania
komunikacyjne, jeśli chodzi o korytarz. Zobaczymy.
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie powiedziała, że jest sposób na to, tylko
to się wiąże wszystko z kosztami. Są typy regałów, które idą w górę, więc można by
wymienić regały z niskich tych 2 metrowych, którymi teraz dysponujemy na cały system
regałów jezdnych. Nie wygląda to elegancko, bo się tworzy magazyn, ale właśnie części
takiej podzielić na pomieszczenie, część dostępną dla czytelnika, z dostępnością do
księgozbioru i na część magazynową, gdzie są te wysokie, metalowe regały, przesuwane,
więc na małej powierzchni można ich dużo zmieścić i w ten sposób rozwiązać problem. Ale
to wiąże się z wysokimi kosztami.
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że ludzie często wyrzucają książki. Czy były robione
takie akcje, żeby zamiast wyrzucić oddać do biblioteki?
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie powiedziała, że tak. Bez przerwy nam
przynoszą mieszkańcy. My zawsze przyjmujemy, aczkolwiek robimy selekcję tego co
przyjmujemy. Nigdy nie odmawiamy. One są w różnym stanie, natomiast mieszkaniec się
ucieszy, nam też z makulatury jakieś pieniądze zawsze wpłyną. Książki przydatne, w dobrym
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stanie zostawiamy, resztę oddajemy na makulaturę. Darczyńca tego nie wie. To są przeważnie
książki z lat 70-80-tych, papier już nie ten, sposób wydawania też, nieaktualna treść, nie są
atrakcyjne dla współczesnego czytelnika to wystawiamy na stolik, ludzie przeglądają,
wybierają, przynoszą inne.
Radny p.Andrzej Giewon powiedział, żeby z tej rozmowy wyciągnąć wnioski. Wniosek jest
jeden-regały. Może nie teraz, ale już trzeba się przymierzać do tego powoli.
Radny p.Eugeniusz Bugaj powiedział, że jest wniosek drugi. Podwyżka dla pracowników.
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie powiedziała, że ma ogromną prośbę.
Co roku ministerstwo szykując się do dotacji dla bibliotek na zakup nowości wydawniczych
podnosi próg wkładu własnego. W tym roku już wiem, że będzie aż 60% wkładu własnego.
Jeżeli ja w ubiegłym roku dostałam 15 tyś zł dotacji czyli wkład własny musiałam mieć też 15
tyś zł. Jeśli w tym roku też tyle dostanę to ponad 20 tyś zł będę musiała mieć wkładu
własnego. Będzie mi brakowało trochę środków.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że nigdy nie odmawiamy środków
na zakup książek i wkład własny.
Pani Mirosława Gajda dyrektor MiPBP w Myszkowie powiedziała, że w takim razie wystąpi
z prośbą o dofinansowanie do zakupu książek. Bardzo proszę o poparcie. Od ubiegłego roku
jest taka procedura, że biblioteka śląska pyta mnie ile mam wkładu własnego i dostosowuje
wysokość dotacji. Żeby nie było tak, że braknie mi wkładu i ja będę musiała dotację odsyłać
do ministerstwa, oczywiście z odsetkami. Czy ja mogę liczyć, że do tych 15 tyś zł chociaż czy
20 tyś zł będę mogła tą różnicę otrzymać?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że to chyba pytanie do p.skarbnik.
Jeszcze raz powtarzam nigdy nie odmawialiśmy wkładu własnego. Ale proszę porozmawiać
z p.skarbnik, tu nic się nie zmieniło, to ona wciąż czuwa nad budżetem.
Przewodniczący ogłosił 3 minuty przerwy.
Do punktu 4.
Informacja na temat realizacji za 2018r. oraz planowanych na 2019r. inwestycji,
remontów i imprez sportowo-rekreacyjnych w MDK i MOSiR.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda powiedział, że wznawia obrady. Wita p.dyrektor
MDK oraz p.dyrektora MOSiR. Na wstępie oddaję głos p.burmistrz odnośnie zapytania
p.radnej.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmnistrza Miasta powiedziała, że skorzystała podczas przerwy
z okazji i rozmawiała z p.Marzanną. Rzeczywiście był jednorazowy taki incydent około
miesiąca temu. Temat został wtedy załatwiony, ale, żeby już nie mieć żadnych wątpliwości
p.Marzenka upewni się czy jeszcze teraz, ktokolwiek zgłaszał po tym incydencie, o którym
pani wspominała. Tematu już nie ma, tamten został załatwiony.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda powiedział, że przechodzimy do następnego punktu.
inwestycji planowanych prze MDK. Proszę o krótkie zrelacjonowanie tematu.
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Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że tak jak napisała
w informacji rozpoczęliśmy tworzenie dokumentacji projektowej na przebudowę wnętrza
domu kultury. W ubiegłym roku ogłosiliśmy przetarg na dokumentację związaną z akustyką
sali widowiskowej. Po konsultacjach ze specjalistami, z osobami, które pracują na co dzień
w instytucjach kultury, jeżeli chodzi o nagłośnienie, doszliśmy do wniosku, że najlepiej
będzie stworzyć taki projekt, zamówić taki projekt akustyczny ze wszystkimi pomiarami, by
ta sala była wykorzystana w 100% i dopiero mając ten projekt ogłosić przetarg na całą
przebudowę wnętrza, gdzie ten projekt jest jedną z części składowych opisu zamówienia. Na
tym etapie, na jakim jesteśmy teraz, jesteśmy po ogłoszonym przetargu, po otwarciu ofert,
jeszcze nie wybraliśmy wykonawcy, natomiast teraz wykonawca, który złożył najniższą
ofertę mieści się w kwocie, którą mamy przeznaczoną na to zadanie i aktualnie czekamy na
uzupełnienie dokumentów. Wszystkie rzeczy, które powinien spełnić do tej pory spełniał,
wysłaliśmy do niego ostatnie pismo o uzupełnienie wymaganych dokumentów. Jeżeli to
zrobi, wpłaci zabezpieczenie, podpisujemy umowę i czekamy na projekt.
Radny p.Tomasz Szlenk zapytał ile to kosztuje?
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że chyba 132.500,00
zł, nie pamięta dokładnie. Mogę się o tysiąc czy dwa pomylić, bo mieliśmy 13 ofert.
Radny p.Tomasz Szlenk powiedział, że rozumie, że to jest bez tej dotacji.
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że tak. Czekamy na
rozstrzygnięcie. To jest kwota bez dotacji, całościowa. W budżecie mamy na to przeznaczone
150 tyś zł, więc już wiemy, że się mieścimy, ale mam nadzieję, że po napisaniu odwołania,
które złożyliśmy 13 lutego, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu ministerialnego z tego
programu „infrastruktura domów kultury”. Jeżeliby się udało, to dofinansowanie jest 80%. To
jest bardzo dużo, czekamy.
Radna p.Beata Jakubiec-Bartnik powiedziała, że tu ogłosiliśmy konkurs i czekamy na dotację,
są środki, a na stadion nie możemy ogłosić i czekać?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmnistrza Miasta powiedziała, że nie możemy, ponieważ
wielkość środków, które tu mamy zaplanowane to jest 150 tyś zł.
Radna p.Beata Jakubiec-Bartnik powiedziała, że tam mamy 2,5 mln zł i zaplanowane.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmnistrza Miasta powiedziała, że tak, ale jeszcze raz powtarza,
że to są środki z kredytu.
Radna p.Beata Jakubiec-Bartnik powiedziała, że trzeba się teraz będzie bardziej przyglądnąć
wydawaniu pieniędzy z kredytu.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmnistrza Miasta powiedziała, że to bardzo ważne, żeby w tym
obszarze bardzo rozsądnie to wykonywać.
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że to jest ta
najważniejsza inwestycja w trakcie, której jesteśmy. Jeżeli podpiszemy umowę, wiadomo, że
przy ogłoszonym przetargu umowa ma już określony kształt, więc tam jest termin określony.
Mam nadzieję, że on taki zostanie, na wykonanie dokumentacji do 30.09.2019r. czyli do tego
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czasu powinniśmy tą dokumentację mieć. Jeszcze umowy nie podpisaliśmy, ale do istotnych
warunków zamówienia, do specyfikacji musieliśmy tę umowę podać do przetargu i taki tam
jest podany termin, 30.09.2019r. Mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Skąd taki termin?
Oczywiście projekt jest bardzo obszerny, bo to jest przebudowa tak, że przede wszystkim
chcemy przystosować obiekt do tego, żeby mogły korzystać z niego osoby niepełnosprawne,
zarówno z parteru jak i pierwszego piętra. Z drugiej strony chcielibyśmy zmieścić się,
ponieważ programy ministerialne na ten rok były ogłaszane do 30.11. roku ubiegłego, więc
mam nadzieję, że jeśli będziemy mieć już ten projekt i będą ku temu dobre wiatry, to
będziemy się starać złożyć w tym roku na rok następny już na wykonanie. Dlatego taki
termin, żebyśmy się zmieścili ze wszystkim. To jest najważniejsza rzecz plus oczywiście
bieżące remonty. Chodzi tu o dostosowanie do osób niepełnosprawnych, ale też do wymogów
przeciwpożarowych. Budynek ma 50 lat, przepisy też cały czas się zmieniają i ten projekt
musi też zawierać specyfikację, jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo.
Radna p.Iwona Skotniczna zapytała czy winda dla osób niepełnosprawnych będzie
zewnętrzna czy wewnętrzna?
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie odpowiedziała, że będzie
wewnętrzna.
Radna p.Iwona Skotniczna zapytała czy to będzie kosztem jakichś pomieszczeń?
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie odpowiedziała, że nie. Jak jest
korytarz i schody to jest tam szatnia, tam jest taki tunel i w tym tunelu ma być ta winda czyli
kosztem holu.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda poprosił p.dyrektora MOSiR-u o zrelacjonowanie
tematu.
Pan Piotr Wysocki dyrektor MOSiR w Myszkowie powiedział, że jak wiadomo trwa remont
na MOSiR. Planowany termin zakończenia tego remontu do końca lutego na pewno nie
zostanie dotrzymany przez wykonawcę. Są naliczane odsetki karne. Wykonawca pomylił
wykładzinę, kolor wykładziny. Jesteśmy na stanowisku takim, że to jest problem wykonawcy.
W czwartek mam naradę budowlaną, jak w każdy czwartek i będzie podana data, kiedy
będzie otwarty MOSiR. Myślę, że około 10 marca już będzie zakończony ten remont.
Praktycznie wszystko jest wykonane, tylko wykładziny nie są położone. Wczoraj wiadomość,
nasz wniosek na dofinansowanie z ministerstwa sportu został odrzucony. Składaliśmy
wniosek na dwie rzeczy. Modernizacja wnętrza MOSiR-u oraz budowa boiska ze sztuczną
trawą, oświetleniem na stadionie miejskim. Było to złożone w jednym wniosku, to by było
korzystniejsze, bo byśmy uzyskali dofinansowanie 50%. Będziemy się starali teraz napisać
odwołanie, dlaczego nie dostaliśmy, ale też się trzeba już teraz przymierzać, bo jest nowy
konkurs w 2019r.
Radna p.Beata Jakubiec-Bartnik zapytała do kiedy jest termin składania?
Radny p.Tomasz Szlenk powiedział, że od 4 marca dopiero startuje.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmnistrza Miasta powiedziała, że zobaczymy jakie są warunki.
Czy będzie się dało do projektu składanego 4 marca uwzględnić inwestycję wykonaną, ale nie
rozliczoną. Gdyby się tak dało, to spróbujemy również tego, jeszcze raz, żeby ewentualnie
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jakieś dofinansowanie dostać na MOSiR. W tej chwili trudno powiedzieć, bo warunków
jeszcze nie znamy.
Radna p.Beata Jakubiec-Bartnik zapytała czy kwota na MOSiR też była wzięta z kredytu czy
z budżetu?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że trudno jej powiedzieć, nie ma
budżetu przy sobie.
Radna p.Beata Jakubiec-Bartnik powiedziała, że tam jest koło 3,5 mln zł.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta potwierdziła. Środki z dochodów własnych
miasta. Mówię tu o 2019r.
Pan Piotr Wysocki dyrektor MOSiR w Myszkowie powiedział, że finansowanie tej
modernizacji było rozłożone na dwa lata. Część, 1 mln 800 tyś zł było zapłacone w 2018r.,
a reszta ma być zapłacona w 2019r.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że tak, ale w tej chwili dysponuje
tylko materiałem na rok 2019, nie mam budżetu z roku 2018.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda powiedział, że dobrze, że p. dyrektor nam podkreślił,
że było zapłacone wcześniej.
Radny p.Eugeniusz Bugaj powiedział, że pytanie nie brzmiało kiedy zostało zapłacone, tylko
z jakich środków. P.burmistrz nie ma materiałów przed sobą.
Radna p.Beata Jakubiec-Bartnik zapytała czy w tym roku z własnych środków?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że w tym roku 1 mln 200 tyś zł
z dochodów własnych miasta. Państwo dysponujecie zestawieniem wydatków inwestycyjnych
w załączniku 2.2, to jest pozycja 39.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta
w Myszkowie na 2019 rok.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda zapytał czy radni maja jakieś uwagi?
Nie zgłoszono żadnych uwag.
Głosowano w sprawie:
1) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta
w Myszkowie na 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
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ZA (9)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia
Jastrzębska, Małgorzata Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
NIEOBECNI (1)
Norbert Jęczalik
2) Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszków oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda zapytał czy radni maja jakieś uwagi?
Radna p.Elżbieta Doroszuk zapytała czy jest pomysł na to, żeby ujednolicić nazwy szkół? Nie
wszystkie szkoły mają imię, tym się różnią. Teraz to nawet nieźle wygląda, tylko te klasy
integracyjne, oddziały integracyjne są tylko w 3 i 5. Czyli, jeśli dzieci z niepełnosprawnością
chcą być np. w szkole nr 1 to niestety takiego oddziału tam nie można utworzyć?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że takie klasy tworzy się pod
potrzeby.
Radna p.Elżbieta Doroszuk zapytała, a jeśli by była taka potrzeba?
Radna p.Beata Jakubiec-Bartnik powiedziała, że przecież są takie dzieci.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że klasa integracyjna to taka,
w której jest do 5 dzieci.
Radna p.Elżbieta Doroszuk zapytała czy w jedynce nie ma takich klas?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta odpowiedziała, że nie.
Radna p.Elżbieta Doroszuk zapytała, a jakby przyszły, a w nazwie nie ma? Ja się
zastanawiam czy ta nazwa jest potrzebna, skoro każda szkoła może mieć oddziały
integracyjne, bo takie są w tej chwili możliwości.
Radny p.Eugeniusz Bugaj powiedział, że p.minister wprowadzając integrację do szkół
powszechnych, publicznych dała możliwość stworzenia mniejszych ilościowo klas, pod
względem ilościowym, w stopniu umożliwiającym jakby większą edukację dzieci z różnymi
niepełnosprawnościami. Niekoniecznie manualnymi i niekoniecznie intelektualnymi, a mogą
wystąpić nawet i sprzężone. W związku z tym dyrektor szkoły ma możliwość przyjęcia do
klasy normalnej dziecko normalne, natomiast wtedy musiałby się posiłkować innym
rozporządzeniem mówiącym o pomocy psychologiczno-pedagogicznej czyli drugim
nauczycielu, wspomagającym. W związku z tym tu również różnimy się co do subwencji
oświatowej. To taka mała różnica. My też przyjmujemy do szkoły powszechnej,
ponadgimnazjalnej dzieci z różnymi orzeczeniami, jeśli nie ma przeciwwskazań do
wykonywania czynności manualnych np. przy danym zawodzie.
Radna p.Elżbieta Doroszuk powiedziała, że rozumie to. Natomiast interesuje mnie taka
sytuacja, jeśli się pojawi, będzie na tylu uczniów z niepełnosprawnościami, z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego, że będzie potrzeba np. w szkole nr 1 podstawowej,
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utworzyć oddział integracyjny, a w nazwie tego nie ma, a ma przecież taką możliwość.
Dlatego się zastanawiam, w kontekście ujednolicenia, czy jest potrzeba, żeby ta nazwa szkoły
3 czy 5 była taka długa, czy jest potrzebny ten dodatek i skąd się to bierze. Wiem, że
historycznie się bierze, bo kiedyś tak było, ale w każdej szkole można utworzyć.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że możemy poprosić p.Wieczorek,
która wyjaśni te wszystkie wątpliwości.
Radna p.Elżbieta Doroszuk powiedziała, że ją interesuje skąd się bierze ta nazwa
„z oddziałami integracyjnymi”.
Radny p.Eugeniusz Bugaj powiedział, że tworząc szkołę trzeba ja mieć dostosowaną do
pewnych niepełnosprawności. Jeśli chodzi o kadrę trzeba mieć przygotowanych nauczycieli
do uczenia z pewnymi dysfunkcjami.
Radna p.Elżbieta Doroszuk powiedziała, że wszystko to rozumie. Ale czy w szkole nr 1,
podaje za przykład, nie może być oddziału integracyjnego?
Radny p.Eugeniusz Bugaj powiedział, że jeśli dyrektor szkoły wystąpi, na pewno będzie
spełniał kilka warunków, będzie miał szkołę z oddziałami.
Radna p.Elżbieta Doroszuk zapytała czy wtedy musi zmienić nazwę?
Radny p.Eugeniusz Bugaj odpowiedział, że może.
Radna p.Elżbieta Doroszuk powiedział, że to ją interesuje czy musi być ta nazwa
„z oddziałami integracyjnymi”.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta zapytała czy nie warto podkreślić, że na terenie
miasta są takie szkoły?
Radna p.Elżbieta Doroszuk zapytała czy w szkole nr 1 będzie taki oddział integracyjny?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że klasa integracyjna tworzona jest
wtedy, gdy tych dzieci jest więcej.
Radna p.Elżbieta Doroszuk powiedziała, że interesuje ją to dlaczego w niektórych szkołach
jest taka nazwa. Ktoś mieszkający na Mijaczowie może nie chcieć, żeby jego dziecko
chodziło…..
Radna p.Małgorzata Skinder powiedziała, że jest to też taki wyróżnik, który dla rodziców
mających dziecko niepełnosprawne, muszą się zorientować, w której szkole będą te warunki
zapewnione, gdzie jest kadra, gdzie jest doświadczenie.
Radna p.Elżbieta Doroszuk powiedziała, że w szkole na Mijaczowie też mają kadry.

3) Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
w Myszkowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Myszkowie.
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Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda zapytał czy radni maja jakieś uwagi?
Nie zgłoszono uwag.
Głosowano w sprawie:
3) zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
Ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Myszkowie w Szkołę
Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Myszkowie .
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (8)
Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia Jastrzębska, Małgorzata
Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
NIEOBECNI (2)
Eugeniusz Bugaj, Norbert Jęczalik
Przewodniczący komisji ogłosił 3 minuty przerwy.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda powiedział, że wznawia obrady. Witam p.kierownik.
Proszę o zadanie jeszcze raz tych pytań do p.kierownik.
Radna p.Elżbieta Doroszuk powiedziała, że jest plan sieci szkół publicznych z naszego terenu.
W przypadku szkoły podstawowej nr 3 i 5 mamy w nazwie „z oddziałami integracyjnymi”.
Czy szkoły pozostałe np. szkoła podstawowa nr 1 może też utworzyć oddział integracyjny,
jeśli będzie zgodnie z rozporządzeniem spełniała warunki? Czy też nie może, tylko szkoła nr
3 i 5?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że każda szkoła może.
Nazewnictwo szkół regulują odpowiednie przepisy prawa oświatowego i rozporządzenie
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół. Te rozporządzenia i ustawa mówią
o obowiązkowych elementach nazwy szkoły i o elementach dodatkowych. Obowiązkowymi
elementami są rodzaj szkoły, numer, ulica, miejscowość. Oddziały tzw. specyficzne, bo tak
się je ujmuje, mogą, nie muszą być w nazwie szkoły. Z inicjatywą występuje szkoła poprzez
zmiany w swoim statucie i występuje ewentualnie o umieszczenie tego w nazwie. Co nie
oznacza, że jeśli nie ma w nazwie, to nie może utworzyć takiego oddziału, jeśli ma warunki,
które na to pozwalają. Te szkoły już od dawna taką nazwę miały nadaną, bo wystąpiły o to,
inne szkoły nie.
Radna p.Elżbieta Doroszuk powiedziała, że rozumie, że jest to nazwa historyczna, bo ona
była. Mam takie pytanie czy propozycję czy nie zrobić tak, żeby ujednolicić wszystkie nazwy
tych szkół, żeby to nie było mylące dla rodziców. Jeśli ktoś ma dziecko
z niepełnosprawnością, to tylko szkoła nr 3 i 5, bo tak to rodzice odczytują, bo to jest
z oddziałami integracyjnymi, tylko przy dwóch szkołach. W wszyscy tu wiemy, że każda
szkoła może utworzyć oddział integracyjny, bo wszyscy dyrektorzy, przynajmniej tak
twierdzą, mają przeszkolonych nauczycieli i jeśli jest taka potrzeba, spełnia szkoła warunki,
może te oddziały mieć, a w nazwie nie ma. Czy nie byłoby dobrym pomysłem zlikwidować te
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nazwy i zostawić wszystkie tylko szkoła podstawowa? Zaproponować dyrektorom, czy nam
to nie ułatwi funkcjonowania w Myszkowie?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że na dzień dzisiejszy takie
nazwy są. W uchwale sieciowej w roku 2017, która była podejmowana w latach reformy te
nazwy szkół także zostały potwierdzone, bo stosowne zmiany zostały w statutach uchwałami
rad pedagogicznych nadane. My nie mamy kompetencji do obalania uchwały rady
pedagogicznej i zmiany statutu. Musiałaby być taka inicjatywa w samej szkole. Czy mylące?
Nie ma żadnych przeszkód, żeby rada pedagogiczna szkół, które nie mają tych elementów
w swoich nazwach, a stwierdzi rada pedagogiczna wspólnie z dyrektorem, że mają warunki,
bo nie tylko o kadrę chodzi, ale też warunki lokalowe. Generalnie dzieci z niepełnosprawnościami są do wszystkich szkół przyjmowane. Jeśli pani by sugerowała likwidację
nazwy „z oddziałami integracyjnymi” w szkołach, które istnieją trzeba by to z jakąś
argumentacją przedłożyć, z taką inicjatywą musiałby wyjść ktoś z członków rady
pedagogicznej
Radna p.Elżbieta Doroszuk powiedziała, że słyszała, że ta nazwa jest zupełnie niepotrzebnym
dodatkiem,
bo
wszystkie
nasze
szkoły
myszkowskie
przyjmują
dzieci
z niepełnosprawnościami. Nie chodzi by narzucać, ale zapytać, jest w tej chwili taka
możliwość z uwagi na tworzenie nowych sieci, ujednolicenie nazw, bo te dwie szkoły różnią
się od innych i jakby rodzice nie wiedzą z jakiego powodu się różnią.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że zapytać zawsze można.
Radna p.Iwona Skotniczna powiedziała, że pytanie jest czy w związku z tym, że w nazwie
jest np. „ z oddziałami integracyjnymi” czy szkoła ma z tego tytułu jakieś profity?
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że z samej nazwy nie. Profity
są w metryczce subwencji oświatowej dla każdej klasy integracyjnej, niezależnie od tego,
w jakiej jest szkole. To jest dodatkowa waga w subwencji oświatowej. Nazwa jest
dobrowolnie wprowadzona do statutu przez radę pedagogicznej.
Radna p.Elżbieta Doroszuk powiedziała, że kiedyś to było bardzo ważne. Teraz mamy akcent
na to, żeby każde dziecko z niepełnosprawnością było (…).
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że różne są oczekiwania
rodziców. Są rodzice, którzy przychodzą i pytają, gdzie jest klasa integracyjna, bo chcą, żeby
dziecko nie było jedynym w klasie ogólnodostępnej i chcą, żeby skomasować dwoje, troje
dzieci w klasie integracyjnej i wtedy ją się tworzy w jednej szkole. Jak jest mniejsza szkoła to
w danym roczniku może być tylko jedno dziecko
Radna p.Elżbieta Doroszuk powiedziała, że jest też możliwość mobilności dzieci. Może
dziecko z centrum z obwodu trójki może przejechać do klasy integracyjnej do jedynki.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że wiąże się to też
z uwarunkowaniami technicznymi, bo np. windę mamy w szkole nr 5, niech to będzie
w każdej szkole jedynce, dwójce, trójce w każdym roczniku po jednym dziecku to nie
zrobimy w tym momencie wind w tych szkołach, tylko robimy klasę integracyjną, jeżeli jest
takie oczekiwanie rodziców, w szkole, która te warunki do funkcjonowania ma.
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Radna p.Elżbieta Doroszuk powiedziała, że tylko takie pytanie chciała zadać czy można
zapytać dyrektorów czy przy okazji tworzenia nowej sieci szkół, nowych nazw, z uwagi na
likwidację gimnazjów nie chcieliby tych nazw ujednolicić. Jeśli nie to oczywiście, że nie.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda zaproponował zaopiniowanie projektu uchwały.
Radna p.Elżbieta Doroszuk powiedziała, że chciałby się wstrzymać do momentu, kiedy
dyrektorzy tych dwóch szkół odpowiedzą.
Pani Marzanna Wieczorek kierownik MZEASiP powiedziała, że to co radni teraz będą
opiniować jest przedłożone pod obrady w celu jej wysłania do kuratorium do zaopiniowania.
Kuratorium ma 14 dni na wydanie opinii. Ponownie to trafi pod państwa obrady, w zasadzie
to samo, tylko bez nazwy „projekt” tylko już plan sieci. Jeszcze wtedy będzie można jakieś
uwagi.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta powiedziała, że jutro jest spotkanie
z dyrektorami i jeden z tematów, na pani wniosek, będzie poruszony. Jeśli będzie taka wola to
przedstawimy.
Głosowano w sprawie:
2) zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszków oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (7)
Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Małgorzata Skinder, Iwona
Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
NIEOBECNI (3)
Eugeniusz Bugaj, Zofia Jastrzębska, Norbert Jęczalik
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Przewodniczący komisji

Jacek Trynda

Przygotował(a): Sylwia Cygan
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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