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

Protokół nr 13/20
13 Posiedzenie odbyło się w dniu 24 września 2020r.
Obrady rozpoczęto 24 września 2020r. o godz. 09:30, a zakończono o godz. 10:28 tego
samego dnia.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 10 osób – wg załączonej listy obecności.
2. Pani Iwona Franelak – Zastępca Burmistrza Miasta Myszkowa.
3. Pani Marzanna Wieczorek – kierownik MZEASiP.
4. Pani Aleksandra Podgórska – dyrektor MDK.
5. Pan Piotr Wysocki – dyrektor MOSiR.
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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych (pozaoświatowych) w I półroczu
2020r. finansowanych z budżetu miasta.
4.Informacja dotycząca planowanych inwestycji z uwzględnieniem ponoszonych na ich
wykonanie kosztów w celu zabezpieczenia środków w budżecie miasta na 2021r.
5.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6.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
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porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia komisji wszyscy radni otrzymali. Zapytał, czy
radni mają jakieś uwagi do porządku, czy wyrażają na to zgodę?
Głosowano w sprawie:
ustalenia porządku obrad.
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.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu
z dnia 16.06.20r.? Z uwagi na brak uwag przewodniczący zaproponował głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (9)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia
Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Małgorzata Skinder
Do punktu 3.
Analiza sprawozdania finansowego MOSiR i MDK za I półrocze 2020r.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że wszyscy radni mają sprawozdanie na
swoich tabletach. Myślę, że możemy przejść do pytań związanych z samym sprawozdaniem,
czy też w innych sprawach możemy również pytać panią dyrektor MDK.
W dyskusji wzięli udział:
Radna p. Zofia Jastrzębska powiedziała, że ma pytanie, może nie do samego sprawozdania,
może ktoś będzie miał do tego pytania. Zapytała panią dyrektor, czy rozmawiała z projektantem
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przebudowy MDK na temat możliwości niezmniejszania tak bardzo o 25 -30% wielkości sal,
o których rozmawiała już wcześniej. Tam chodzi o salę lustrzaną i drugą salę bliźniaczą po
drugiej stronie i zadałam pytanie, jak szeroki będzie korytarz, który tam w tych salach ma być
i też wtedy nie uzyskałam odpowiedzi. Pani dyrektor miała się o to dowiedzieć, bo chodziło
o przejazd wózkami inwalidzkimi w tym korytarzu i chciałam zapytać, jakie będzie
rozwiązanie między podziału między salą, która zostanie zmniejszona o 25%, a tym
korytarzem, bo na spotkaniu w ubiegłym roku chyba, w MDK, kiedy mieliśmy komisję pani
dyrektor mówiła coś o zasłonach, że będzie się to będzie to przeźroczyste będą tafle, które
będzie się zasłaniać, odsłaniać i ja wtedy zwróciłam uwagę, czy nie można by było zrobić
takiego podziału, jak jest w salach konferencyjnych, takimi jeżdżącymi rozkładającymi się
ścianami, bo uważam, że zasłanianie kotarami to już nie ten czas.
Pani Aleksandra Podgórska odpowiedziała, że szerokość korytarza to około półtora metra, to
jest pierwsza sprawa, druga sprawa dostałam ekspertyzę właśnie w związku z zapytaniem pani
radnej. Dostałam ekspertyzę, nie mam jej akurat przy sobie, bo nie spodziewała się akurat tego
pytania, ale jak najbardziej mogę to pani przekazać, że zgodnie z nową, bo jest nowa ustawa
dotycząca właśnie udogodnień dla osób z niepełnosprawnością i teraz każdy budynek musi być
dostosowany i po prostu nie ma innej możliwości jak zrobienie korytarza wzdłuż budynku, żeby
z każdego miejsca na pierwszym piętrze można było dostać się do każdego innego miejsca,
czyli wokół MDK musi być korytarz, który prowadzi do poszczególnych wyjść i przede
wszystkim do windy. Jeżeli chodzi o te ściany, to nie do końca są takie kotary, jak to kiedyś
było, tylko to są nowoczesne szklane ściany. Oczywiście szkło hartowane ze względu na to, że
na tych salach odbywają się zajęcia często z dziećmi, musi to być mocno stabilne i to będą
ściany szklane. A dlatego szklane, fakt że jest rozwiązanie droższe, bo ten korytarz będzie szedł,
gdyby to była sala lustrzana, to on by szedł tak jak Panie siedzą. Gdyby to była ściana murowana
to zrobilibyśmy tam taki korytarz więzienny, bez dostępu światła dziennego. Chcieliśmy tego
uniknąć, żeby to nie był korytarz szary, oświetlony sztucznym światłem, dlatego są szklane
ściany ze szkła hartowanego, żeby wpadało światło dzienne. Natomiast w momencie kiedy na
tych salach, bo czasem odbywają się tam różne imprezy, nie tylko zajęcia, chodzi o to, żeby
pokazać naszą aktywność. Czyli ktoś kto chodzi po MDK widzi, tu zajęcia taneczne, tu zajęcia
teatralne. Dzięki tym szklanym ścianom jesteśmy bardziej otwarci, ale z drugiej strony musimy
tam zamontować jakiś system, to już jest do wyboru, bo to jest melodia przyszłości, czy to będą
nowoczesne żaluzje, czy to będą kotary, bo w momencie kiedy jest na przykład wynajem sali,
czasem odbywają się tam różnego rodzaju bankiety, nie są to rzeczy, które maja być otwarte,
to w tym momencie mamy możliwość zasłonięcia tego. Ale generalnie ściana ma być szklana,
z grubych tafli szkła hartowanego, żeby oczywiście nic się z tym nie stało, a po to, żeby właśnie
na ten korytarz wpadało dzienne światło, tak to wygląda, aczkolwiek ten etap, który teraz mamy
ten pierwszy, w ogóle nie dotyczy tej części remontu, bo teraz udogadniamy, przede wszystkim
skupiliśmy się na osobach z niepełnosprawnością i będzie budowana winda, będą budowane na
dole toalety, będą w innym trochę miejscu, będą większe, będzie specjalna toaleta dla osób
niepełnosprawnych i dla matek z dzieckiem, będą przewijaki, to już takie wyposażone po prostu
wedle najnowszych przepisów i trendów, i będą toalety na górze, wiadomo że będzie winda,
ale to też jest jakieś ułatwienie dla osób, które mają zajęcia na górze, będą też toalety na górze
i to jest ten etap, który teraz właśnie się rozpoczął.
Radna p. Zofia Jastrzębska powiedziała, że celowo nie odnosi się do tego etapu projektu,
dlatego że wybiega w przyszłość. Gdybym się odnosiła w przyszłość, do drugiego etapu pani
by mi powiedziała, że teraz pani mówi, że za późno pani mówi, tak, więc wyprzedzam działania
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i bardzo bym prosiła, żeby wziąć pod uwagę, żeby tą ścianę, którą pani mówi tą ścianę, czy ze
szkła hartowanego, czy z jakiegoś pleksi przeźroczystego, która też może mieć miejsce,
wykonać tak, żeby ona na pewne okoliczności, tak jak pani mówi, na seanse, czy seanse
zamknięte mogła zostać rozsunięta, żeby spowodować, żeby były większe te pomieszczenia,
bo w mojej ocenie, jeżeli w tej sali znajdują się jeszcze dwie kolumny, to ta sala naprawdę
przestanie spełniać rolę sali do baletu, czy do jakiejś innych zajęć tanecznych.
Pani Aleksandra Podgórska powiedziała, że to jest ciekawy pomysł. Muszę to skonsultować a
propos właśnie tego zwiększenia tej powierzchni przez rozsunięcie drzwi, a rzeczywiście
byłaby tam później ściana, ale tam były też drzwi, to byłby też korytarz. Także tutaj jest pewna
trudność. Tą ekspertyzę, którą mam prześlę pani na maila, a tutaj jeszcze mamy trochę czasu.
Natomiast tak jak mówię widzę tutaj tę trudność, że gdyby ktoś chciał przejechać wózkiem
w trakcie trwania takiego spektaklu, to będzie musiał przejechać po prostu przez salę, gdzie
siedzą ludzie i to widzę tę trudność.
Radna p. Zofia Jastrzębska zwróciła się do pani dyrektor, że dążymy do tego, żeby
wyprowadzić bibliotekę z MDK. Słyszymy to na komisjach i mówimy, że ta biblioteka dobrze
by było, żeby była przeniesiona do budynku przy dworcu. W związku z tym, jeżeli
wyeliminujemy pomieszczenia biblioteczne, a będzie to w przyszłości, a dopiero w przyszłości
będzie ta druga część projektu, to proszę zwrócić uwagę, że może nie będzie takiej
konieczności, żeby cały czas istniała możliwość przejazdu, bo cały czas, żeby było to tylko na
okres ewakuacji, czyli na okres zagrożenia i to są dwie zupełnie różne rzeczy, okres ewakuacji
kiedy nie patrzymy, czy jest korytarz, czy nie ma i czy są drzwi, bo one muszą być w tym
momencie otwarte i tutaj korytarz nie ma nic do tego. Natomiast dojście do pewnych
pomieszczeń od windy, rozumiem, ale też są pewne godziny otwarcia biblioteki, czy otwarcia
innych pomieszczeń, które można dostosować i nie zawsze ten korytarz musi być typu stricte
korytarzem.
Pani Aleksandra Podgórska powiedziała, że jeżeli by się tak okazało, że rzeczywiście te
pomieszczenia biblioteczne będą nasze, to tym bardziej będzie nam ten korytarz potrzebny ze
względu na to, że ta winda jest od strony galerii, nie da się od tamtej strony przyjechać do
biblioteki, trzeba przejechać od strony sali lustrzanej, bo za salą lustrzaną jest biblioteka, tam
są te pomieszczenia. Ciężko mi teraz w ogóle wymyślić sobie, co my byśmy tam mogli robić,
jakie zajęcia w tej bibliotece, bo nie mam jeszcze tego w głowie, bo żeby się tam dostać, to
trzeba stricte przez salę lustrzaną przejechać i przez całe 28, bo korytarz jest, bo winda będzie
tak jakby z drugiej strony. Porozmawiam z architektem, bo jeszcze jest na to czas, bo to to jest
jeszcze dalszy etap a propos tych rozsuwanych drzwi.
Radna p. Zofia Jastrzębska zwróciła uwagę, że można może by tylko było zmniejszyć jedną
z tych sal bliźniaczych, bo tam są dwie sale, jedna duża i druga duża po drugiej stronie. A one
obie mają być zmniejszone tymi korytarzami półtora metrowymi, więc być może można by
było od windy, w tamtą stronę i od windy, w tą stronę, ale niekoniecznie, to znaczy jedną stroną
można by się było dostać do biblioteki, a druga strona byłaby na potrzeby takie bardziej
zamknięte. To jest dużo naprawdę czasu, ale proszę wziąć pod uwagę moje sugestie.
Pani Aleksandra Podgórska zadeklarowała, że przedyskutuje to z architektem, a to co mam to
wyślę.
Radny p. Eugeniusz Bugaj (wypowiedź niesłyszalna).
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Pani Aleksandra Podgórska powiedziała, że stąd ta ekspertyza, którą mam.
Radna p. Zofia Jastrzębska powiedziała, żeby się wypowiedział architekt, to musi mieć zadane
pytanie.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania do pani
dyrektor w sprawie sprawozdania, jak i działalności bieżącej? Z uwagi na brak pytań do pani
dyrektor MDK zaproponował przejście do omawiania sprawozdania z MOSiR.
Radna p. Zofia Jastrzębska powiedziała, że ma pytanie odnośnie bieżącej działalności. Czy
w planie MOSiR jest ujęte porządkowanie terenu z przy Orliku w Mrzygłodzie? Tam jest taki
plac obok Orlika, który należy systematycznie w mojej ocenie wykaszać, żeby tam nie powstało
znowu jakieś wysypisko. Ja zgłaszałam to w miesiącu chyba lipcu, zgłaszam ten problem i tu
był na Pana miejscu wtedy zastępca i ja bardzo dziękuję, zostało to wykoszone dzień przed
sesją absolutoryjną ten teren. Chciałam zapytać, czy jest to w planie systematycznym, a jeśli
nie, to bardzo bym prosiła wziąć pod uwagę, żeby robić to systematycznie.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że wykaszanie należy do szeregu prac MOSiR, będziemy to
wykaszać na bieżąco.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że ma pytanie bardziej do pani Burmistrz, ale też do
dyrektora MOSiR, czy już został wyłoniony projektant budynku klubowego i kortów
tenisowych na Stadionie Miejskim z budżetu obywatelskiego z projektu budżetu
obywatelskiego?
Pani Burmistrz powiedziała, że w chwili obecnej trwa to postępowanie.
Radny p. Norbert Jęczalik zapytał, kiedy się zakończy?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie ma teraz dojścia, na BIP te informacje są, jeżeli Pan sobie
życzy sprawdzę Panu to na BIP.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że chciał tylko się zorientować.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają jeszcze pytania do pana
dyrektora? Z uwagi na brak pytań podziękował dyrektorowi za udział w posiedzeniu komisji
i zaproponował przejście do omawiania punktu 4 komisji.
Do punktu 4.
Informacja na temat podejmowanych działań profilaktycznych w szkołach i placówkach
oświatowych zapobiegających patologii społecznej dzieci i młodzieży (rok szkolny
2019/2020).
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że radni tę informację mieli przesłaną na
tablety. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Zapytał radnych, czy mają
jakieś pytania do pani kierownik? Z uwagi na brak pytań zaproponował przejście do omawiania
kolejnego punktu posiedzenia komisji.
Do punktu 5.
Informacja nt. rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 pod kątem przygotowania
zaplecza (sale, tereny przyszkolne).
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Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że radni tę informację mieli przesłaną na
tablety. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Zapytał radnych, czy mają
jakieś pytania do pani kierownik?
W dyskusji wzięli udział:
Radny p. Tomasz Szlenk poruszył temat sal w szkołach. Czy obecnie, bo mam jakieś informacje
od rodziców, między innymi ze SP nr 5, że sale nie są dostosowane do liczby osób. Wiemy, że
teraz w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju, w tych salach powinny być jakieś
stosowane odległości między ławkami, a nie są stosowane, rodzice powiedzieli, że pójdą do
Sanepidu. Wiem, że jest tam konflikt na tle jakieś klasy jednej kontra pani dyrektor, jest tam
dwójka dzieci z orzeczeniem między innymi, to jest klasa II c. Dzwoniły do mnie dwie mamy,
których między innymi, są te dzieciaki z orzeczeniami, jeszcze dostali bardzo małą klasę w tej
klasie jest 18 dzieci, i ta klasa ona nie spełnia wymogów w obecnej chwili, czyli te sale, mają
być się odstępy między ławkami duże i tak dalej. Czy pani kierownik coś wiadomo w tym
temacie?
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że nie ma wiedzy odnośnie konkretnego przypadku,
który Pan radny wymienia klasy II c. Nikt z rodziców do nas takiej sytuacji nie zgłosił, więc na
ten moment nie ustosunkuję się, postaram się wyjaśnić zaraz po powrocie do siebie do pracy,
do pokoju. Jeżeli chodzi o zachowanie odległości wytyczne GIS wspólnie z MEN mówią
o zachowaniu odległości w miarę możliwości, bo wiadomo, że klasy się nie rozciągnie. Ten
konkretny przypadek postaram się wyjaśnić, takiej wiedzy nie mam na ten moment.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że to są dzieci z orzeczeniem, za chwilę ma dojść kolejna
dwójka, ta sala jest bardzo mała i ci rodzice prosili mnie, też się wybieram osobiście do pani
dyrektor, bo też chciałem z nią porozmawiać, to jest temat świeży, akurat wczoraj wysłano mi
sms z potwierdzeniem, mam zdjęcia też tej sali, jak ona wygląda między innymi. Tutaj chodzi
o to, że będzie czwórka dzieciaków już z orzeczeniem, też w tej sali lada moment, ta sala jest
bardzo mała.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że postara się to wyjaśnić.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, że swojego czasu istniał spór, i myślę, że istnieje
w dalszym ciągu, a chciałbym wiedzieć, jaki jest etap wypłacenia wyrównania nauczycielom
wynagrodzenia za czas wykonywanej pracy w okresie tak zwanej pandemii. Chciałbym
wiedzieć, na jakim jest etapie, co się dzieje dalej z tą sprawą. Druga rzecz, pani kierownik
obiecała, że przekaże mi informacje na temat sposobu i trybu prowadzenia zajęć poprzez
dyrektorów szkoły w okresie właśnie pandemii. Mija już kolejny czwarty miesiąc, czy piąty, a
ja takiej informacji nie mam.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że jeśli chodzi o wypłacanie wynagrodzeń nauczycielom, w tej
chwili ten etap jest zakończony. Ostatnią szkołą, w której nastąpiło wyrównanie wypłat była
SP nr 3, to jest zakończone. Jesteśmy w tej chwili po uregulowaniu wszelkich należności
w kontekście dokumentów, które wpłynęły do ZEAS i do rozliczeń tych godzin
ponadwymiarowych. Dopiero teraz zakończono ten proces, ostatnie wypłaty poszły w tym
miesiącu.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, że rozumie, że sporu sądowego nie będzie?
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Pani Burmistrz powiedziała, że trudno przewidzieć jaki będzie ruch po stronie nauczycieli. My
zrealizowaliśmy to zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z dokumentami, które
wpłynęły do nas, do rozliczenia, gdzie dyrektorzy potwierdzali wykonywanie godzin
ponadwymiarowych w kontekście konkretnych nauczycieli.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, żeby rozróżnić dwa pojęcia. Godziny ponadwymiarowe
to jest to, co dotyczy nauczyciela poza pensum, określone w tabeli, bądź w uchwale rady gminy,
natomiast wynikające z planu nauczania, godziny realizowane poprzez nauczycieli. Tu mylimy
dwa podstawowe pojęcia, pensum wynikające z umowy o pracę, a godziny wynikające z planu
nauczania. Interesowało mnie naruszenie dyscypliny finansów publicznych realizowane
poprzez podstawę programową wynikającą z planu nauczania. Dyrektorzy szkoły nie przeszli
ścieżki prawnej dotyczącej zmiany planu nauczania i to jest cały problem, który wynikał do
wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli. Rozumiem, że ten problem pani kierownik został
rozwiązany.
Pani Burmistrz powiedziała, że w chwili obecnej, bo może to jest jeszcze rzeczywiście bardzo
ważne dla Państwa, w chwili obecnej mamy kontrolę PIP w Szkole Podstawowej nr 1 na
Mijaczowie i to też będzie taka jakby dodatkowa kontrola, która potwierdzi, bądź zaprzeczy
prawidłowości naszych rozwiązań i wyliczeń, jeśli chodzi o wypłatę wynagrodzenia za okres
pandemii. Ale tutaj jeszcze w tej chwili kontrola jest w trakcie i na ten temat niewiele mogę
powiedzieć, w tym momencie czekamy na wyniki tej kontroli. Natomiast jeśli chodzi o wypłatę
na podstawie dokumentów, które do nas wpłynęły, te wypłaty są dokonane, a szczegóły pani
kierownik.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że po zakończeniu, bo teraz tak jak pani Burmistrz
powiedziała przygotuję dla Pana informację, jak już temat zostanie całkowicie zamknięty i nie
będę powtarzała, czekamy jeszcze na rozstrzygnięcia PIP, bo być może, że tutaj będą jakieś
zalecenia, jeszcze coś się zadzieje, więc chcę, żeby informacja była kompletna i spójna.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, że trochę mnie rozbawiłyście Panie, p. Burmistrz i Pani
kierownik, bo skarżący się nauczyciel ze SP nr 1 to jest konkretny przypadek jednoosobowy, a
nie odnoszący się do całości. Ja rozumiem, chcecie posłużyć się wzorcem.
Pani Burmistrz powiedziała, że jeżeli z tej kontroli będą wynikały jakieś wnioski, które będą
miały wpływ na sposób rozliczeń prowadzonych w pozostałych szkołach, to będziemy się
musieli do tego odnieść. Natomiast w chwili obecnej dokonaliśmy wszelkich rozliczeń
w przekonaniu, że wykonane to jest prawidłowo, zgodnie ze wszystkimi dokumentami, które
do nas wpłynęły, potwierdzone przez dyrektorów szkół. Więcej w zasadzie trudno w tym
momencie dodać.
Radna p. Zofia Jastrzębska poprosiła panią kierownik, żeby te informacje, które pani tutaj przed
chwilą zadecydowała i przekazać panu radnemu Bugajowi przekazać wszystkim radnym. Czy
mogę na to liczyć?
Pani Marzanna Wieczorek odpowiedziała, że tak.
Radna p. Małgorzata Skinder zapytała, jak p. Burmistrz i p. kierownik ustosunkowałyby się do
wypłaty do wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli z Przedszkola nr 4, bo ja otrzymałam
informację że nauczyciel przepracował realnie fizycznie, przyjeżdżając do przedszkola na
zajęcia indywidualne, tych godzin było 20, to jest na przełomie właśnie od 18 maja do końca
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czerwca. Są te godziny udokumentowane, dyrektor występował do ZEAS z prośbą o wypłatę
tych wynagrodzeń i nauczyciele tych wynagrodzeń nie otrzymali, dlatego właśnie chciałbym
zapytać, co było przyczyną. Po drugie, czy zostały poczynione jakieś oszczędności w związku
z pandemią i z całą tą sytuacją Covid-19 w szkołach? Czy Państwo zauważyli oszczędności
z tego tytułu?
Pani Marzanna Wieczorek odpowiedziała, że na pytanie pierwsze postara się odpowiedzieć się,
zresztą pani radna jako związki skierowaliście też pismo. W tej chwili nie jestem w stanie
odpowiedzieć, czekam na spotkanie z dyrektorem Przedszkola nr 4, który jeszcze u mnie nie
był, więc w tej chwili pozwolę sobie nie odpowiedzieć, może na następnej komisji jak już
wyjaśnimy temat. Jeżeli chodzi o oszczędności wynikające z okresu pandemii, na pewno będą
to oszczędności wynikające ze zużycia wody i energii, tak na szybko na bieżąco.
Radna p. Małgorzata Skinder dodała, że z całej gminy, z rozbiciem na poszczególne szkoły.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że na ten moment nie jest w stanie. Pani kierownik
zadeklarowała, że przygotuje, na ten moment nie. Głównie energia i woda, na pewno tak, ale
kwoty przygotuję oczywiście.
Radna p. Zofia Jastrzębska zapytała, czy te rozliczenia, które Państwo zrobiliście względem
nauczycieli, były wykonywane na podstawie monitów i pism związków zawodowych, czy one
jakby wynikały z normalnego trybu pracy jakiej byście Państwo wykonali bez tych pism?
Pani Burmistrz potwierdziła, że oczywiście wynikały z normalnego trybu pracy, bo zawsze
dyrektor do rozliczenia nauczycieli składa konkretne dokumenty, w których potwierdza
wykonywanie zadań przez nauczycieli i to była normalna procedura wyliczania wynagrodzeń.
Rzeczywiście ona była trudniejsza, ponieważ mieliśmy sytuację nietuzinkową, bo Covid tak
naprawdę jest nowością dla nas wszystkich, ale nie ma to związku z pismami związków
zawodowych, bo stanowisko naszej gminy od początku było takie, że jeżeli nauczyciel
przepracował godzinę, pensum to jest sprawa podstawowa, natomiast tutaj sporną kwestią są
godziny ponadwymiarowe. Jeżeli przepracował godziny ponadwymiarowe, zostało to
udokumentowane, i przedstawione przez dyrektora, i potwierdzone odbycie takich godzin to
takie (…).
Radny p. Eugeniusz Bugaj wtrącił, że to jest odwracanie kota ogonem. Kto jak kto, ale Pani
powinna wiedzieć jedną podstawową rzecz, ilość godzin wynika z planów nauczania
w poszczególnych oddziałach, jeśli w planie nauczania jest określona ilość godzin należy ją
rozdysponować poprzez nauczycieli uczących, których tworzy się etaty. Etaty tworzy się
w ilości godzin, które wynikają z ustawy, Karty Nauczyciela lub innych, w tym przypadku
gminnych, pamiętamy słynną awanturę o ilość godzin dla nauczycieli wspomagających, tu
w tej instytucji. Pomijam tą kwestię, natomiast nastąpiło zdarzenie takie, że dyrektorzy szkół
realizowali nie podstawy programowe z ilości godzin, czyli z planów nauczania, tylko
ograniczyli się do etatów, w związku z tym zginęły godziny po drodze realizowane z planów
nauczania. To jest tak jakby pani doktor miała pracować zgodnie z przydziałem przez swojego
szefa 40 godzin, ale jej etat wynosi 10 godzin i gmina zaczęła płacić, przepraszam dyrektorzy
szkół zaczęli płacić tylko za 10 godzin, ale pani doktor pracowała 18 godzin na przykład, bo
dwóch godzin na przykład się gdzieś tam nie odbyło, bo przepraszam, to nie chcę urazić
obrazowo, ktoś tam na przykład nie przyszedł i nie zrobił czegoś. Tak to wygląda obrazowo,
bo my szermujemy hasłem, że nauczyciel to ma 18 godzin, a de facto pracuje tylko 9, nie,
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pracuje 40 godzin, tylko tych godzin inni nie dostrzegają, i to jest problem, a Państwo jako
urzędnicy wysokiego szczebla gminnego jeszcze to po prostu pogłębiacie. To jest naruszenie
dyscypliny finansów publicznych poprzez nierealizowanie podstawy programowej i wszyscy
zrzucamy to na jedno, że nikt z nas nie był przygotowany to jest fakt, natomiast nie wszyscy
sobie z problemem umiejętnie poradzili. Większość z dyrektorów sobie nie dała rady, musimy
się do tego przyznać. Nie realizowali podstawy programowej zdalnie, ale to z różnych, innych
przyczyn, o których tu nie ma sensu dyskutować, bo to jest wykład co najmniej na kilkanaście
godzin.
Pani Burmistrz poprosiła panią kierownik o powtórzenie jeszcze raz, jakie zasady kierowały
wydziałem MZEASiP przy wypłacie wynagrodzeń za okres Covid.
Pani Marzanna Wieczorem powiedziała, że zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez MEN
każdy dyrektor zarządzeniem swoim ustalał zasady zaliczania do wymiaru godzin
ponadwymiarowych, które funkcjonowały przed okresem pandemii. W związku z tym, iż
w szkołach jest spora grupa nauczycieli tzw. nie tablicowych, czyli nauczycieli świetlic
przykładowo, którzy nie mogli realizować pensum z określonych względów, bo świetlica nie
funkcjonowała. Każdy dyrektor ustalił zarządzeniem zasady zaliczania i na tej podstawie
rozliczał, na podstawie wydanego przez siebie zarządzenia, co do zasad zaliczania godzin.
Radna p. Zofia Jastrzębska zapytała, czy nie ma ujednoliconych zasad? Każdy dyrektor sam
może sobie ustalać, komu zapłacić, a komu nie zapłacić?
Pani Marzanna Wieczorek odpowiedziała, że ustalić zasady zaliczania, w zależności od
przedmiotu, szkoły, zasady zaliczania.
Radna p. Zofia Jastrzębska zapytała, czy można się zapoznać z zasadami poszczególnych
szkół?
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że te zarządzenia są opublikowane na stronie każdej
szkoły. U nas są kopie.
Radna p. Zofia Jastrzębska powiedziała, że bardzo by o to poprosiła, bo chciałaby się zapoznać
z tymi zarządzeniami poszczególnych dyrektorów, czym one się różnią. Skoro p. Burmistrz
mówi, że wszystko zostało zgodnie z literą prawa wykonane, to skąd wyniknął spór, może pani
to wyjaśnić? Mnie się wydaje, że dyrektorzy, czy urząd, czy ZEAS nie zapłacił za
przepracowane godziny realizujące podstawę programową dla pewnych nauczycieli, którzy
takie godziny posiadali i które im nie zapłacono, a oni realizowali podstawę programową
w godzinach nadliczbowych.
Pani Burmistrz powiedziała, że jest przekonana, że na podstawie dokumentów, którymi
dysponował urząd wypłaty wynagrodzeń wykonane zostały prawidłowo.
Radny p. Eugeniusz Bugaj zapytał, ile w trakcie panowania pandemii zmieniliście decyzją
Burmistrza arkuszy organizacyjnych szkoły, czyli zmniejszyliście ilość godzin? To jest jedno
pytanie, drugie, posiłkując się tłumaczące w jaki sposób, jeśli pensum godzin nauczyciela
języka polskiego jest 18 godzin, ale w poszczególnych klasach pierwszej, drugiej, trzeciej,
czwartej i piątej hipotetycznie wszyscy mają po 4 godziny, jest 20 godzin, to w jego etacie
nowozatrudnionego jest 20 godzin, tak?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że tak.
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Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, że w związku z tym powinniśmy mu zapłacić za
20 godzin, ale dwie godziny, w tym pensum są godziny ponadwymiarowe, tak?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że tak.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, że teraz zabraliście te dwie godziny.
Pani Burmistrz powiedziała, że nie.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, czyli zapłaciliście za 18 godzin, przecież przed chwilą
p. Burmistrz powiedziała, że nie zmieniliście ani jednego arkusza organizacyjnego szkoły
w okresie pandemii, tak?
Pani Marzanna Wieczorek odpowiedziała, że arkuszy organizacyjnych oczywiście nikt nie
zmieniał, bo na okres pandemii obowiązywało zarządzenie dyrektora szkoły o zasadach
zaliczania godzin, na ten okres.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, że tego nie kwestionuje.
Pani Marzanna Wieczorek dodała, że skończyło się zawieszenie działalności szkół. Na okres
zawieszenia obowiązywało zarządzenie dyrektora szkoły.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, że chyba jednak mówimy różnymi językami. Szkoła
w formie zdalnej pracowała, tak?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że tak.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, no to nie nastąpiło zawieszenie funkcjonowania
placówek. Placówki dalej pracowały, dyrektorzy mieli dostosować warunki pracy zdalnej do
istniejących warunków, tak?
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, i to w zarządzeniach zrobili.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, że rozumie, w związku z tym pytam się, skoro spór
jednak powstał między dyrektorami, a nauczycielami, o czym świadczy wypowiedź pani
Burmistrz, że jest kontrola PIP, czyli jeden przynajmniej nauczyciel złożył skargę na dyrektora
szkoły, tak?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że tak.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, że w związku z tym nie zapłaciliście za wszystko, co
widocznie nauczyciel udokumentował.
Pani Burmistrz powiedziała, że zapłaciliśmy za wszystko, co zostało przedstawione do wypłaty,
potwierdzone przez dyrektora jako wykonane godziny.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, że to rozumie, ale dyrektor mógł w swoim widzimisię
czegoś nie uznać.
Pani Burmistrz powiedziała, że to dyrektor odpowiada za zaliczenie tych godzin, ale tak to jest.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powtórzył, że rozmawiamy chyba dwoma różnymi językami.
Pani Burmistrz zapytała, gdzie się spieramy?
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Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, że spieramy się w jednym. Być może niezbyt
precyzyjnie dyrektorzy przeczytali swoje własne zarządzenie naruszając jedną podstawową
rzecz, funkcjonowanie placówki w oparciu o arkusz organizacyjny szkoły, który powinni
realizować, stworzyć taki system udokumentowania pracy nauczyciela, który będzie jasny
i klarowny. Wniosek z tego, skoro nie jest, są skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, a wiemy
o tym doskonale, że nie wszyscy nauczyciele są chętni do składania jakichkolwiek skarg
przeciwko swojemu pracodawcy. Jest to jedyny zawód, który ja potwierdzam osobiście na
sobie, że najdłużej pisze skargę na samego siebie, czy w tym przypadku na zawód nauczyciela.
Radna p. Małgorzata Skinder powiedziała, że też chciałaby się do tego ustosunkować. Panie
mówicie, że dyrektor za wypłatę wynagrodzenia odpowiada, jest to prawdą. Oczywiście, ale
zasady ustalania wypłaty dyrektor ustalił w swoim zarządzeniu i zarządzenie na pewno
konsultował też z Urzędem, prawda, jak ma te wynagrodzenia wypłacić, Podejrzewam, że nie
zrobił tego samodzielnie, tylko w oparciu o sugestie, które po prostu z urzędu otrzymał, bo
przecież urząd płaci nauczycielom, więc dyrektor niejako również tutaj musi się konsultować,
żeby nie popełnić jakichś uchybień, więc na pewno jakieś sugestie od państwa otrzymali, tak?
Pani Burmistrz powiedziała, że zarządzenie mówi o tym, w jaki sposób dyrektor będzie zaliczał
godziny w rozliczeniu pracy nauczycieli, o tym mówi. Mówi również o dokumentach, które
nauczyciele powinni składać, w tym rzeczywiście w niespotykanym do tej pory czasie i to
precyzowało to zarządzenie. Nauczyciele składali do dyrektora takie dokumenty, to na
dyrektora spada obowiązek zebrania tego i przedstawienia do wypłaty, po potwierdzeniu
faktycznie wykonanej pracy. Tyle mogę powiedzieć.
Radna p. Małgorzata Skinder powiedziała, że nie czujecie się absolutnie za ten fakt
odpowiedzialni.
Radna p. Zofia Jastrzębska zapytała, czy (…) interpretacji tego zarządzenia, który każdy
z dyrektorów mógł dowolnie zrozumieć. Czy dyrektorzy zostali przeszkoleni w tym temacie
i czy było to weryfikowane, czy są dokumenty na to, że każde takie zarządzenie dyrektorskie,
które zostało złożone do Państwa było zweryfikowane? Czy są na to dowody, że zostało to
zweryfikowane przez panią kierownik, przez panią Burmistrz, żeby sobie można było tym
sposobem funkcjonować w danej szkole.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że zarządzenia wydają samodzielni dyrektorzy, mają
zapewnioną obsługę prawną i z prawnikiem konsultują, jeżeli uznają to za stosowne
oczywiście, bo być może że uznaje dyrektor że nie ma takiej konieczności.
Radna p. Zofia Jastrzębska powiedziała, że rozumie, że nie było weryfikowane przez panią pani
kierownik?
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że nie ma kompetencji do weryfikowania zarządzenia
dyrektora, żeby była jasność.
Radna p. Zofia Jastrzębska powiedziała, że rozumie. Kto jest takim układzie kompetentny do
tego, żeby doradzić, sprawdzić, douczyć, wskazać, do kogo może się zwrócić dyrektor, żeby
zweryfikować, czy dobrze myśli.
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że mają zapewnioną obsługę prawną. Jeżeli dyrektor
ma wątpliwości, pytania co do wydawanych przez siebie dokumentów, konsultuje z radcą
prawnym.
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Radna p. Zofia Jastrzębska zapytała, czy któryś z dyrektorów konsultował z radcą prawnym?
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że nie potrafi teraz odpowiedzieć, czy w 100% każdy,
ale zdecydowanie tak.
Radna p. Zofia Jastrzębska zapytała, czy każde zarządzenie, mimo że różniły się te zarządzenia
było akceptowalne przez radcę prawnego?
Pani Marzanna Wieczorek powiedziała, że no to pytanie w tej chwili nie jest w stanie
odpowiedzieć.
Radny p. Eugeniusz Bugaj złożył formalny wniosek, żeby na następną Komisję Oświaty
zaprosić dyrektorów szkół i placówek oświatowych na posiedzenie komisji.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zaproponował głosowanie nad wnioskiem formalnym
zgłoszonym przez radnego p. Eugeniusza Bugaja. W wyniku głosowania wniosek został
przyjęty jednogłośnie.
Głosowano wniosek w sprawie:
zaproszenia dyrektorów szkół i przedszkoli na następne posiedzenie komisji oświaty.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (8)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Zofia Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata
Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
NIEOBECNI (2)
Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik

Do punktu 6.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda stwierdził, że na najbliższą sesję Rady Miasta nie
ma projektów uchwał, które powinna zaopiniować merytorycznie właściwa Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu i Rekreacji.
Do punktu 7.
Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że ma pytanie do pani Burmistrz. Z tego co wie, to pytanie
było również zadawane wczoraj na Komisji Rolnictwa. Mianowicie dwa dni temu rozpętała się
dyskusja na jakimś forum facebookowym odnośnie placy zabaw administrowanych między
innymi przez Urząd Miasta w Myszkowie. Między innymi byłem na takim jednym placu zabaw
przy szkole, wiem że można zgłosić usterkę, Dominik to wczoraj mi wytłumaczył, że jest
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aplikacja, można zgłosić przez stronę Urzędu Miasta. Nie chodzi mi nawet o te usterki, tylko
boli mnie to, idę na przykład na plac szkolny SP nr 3, tam są położone na ziemi maty, spod tych
mat wystaje trawa 10 cm. Naprawdę, czy my nie możemy zadbać o taką drobną rzecz, czy ktoś
tam nie może przejść na te place zabaw co dwa tygodnie, zobaczyć jak one wyglądają. Ja mam
świadomość, jeśli chodzi o finanse, że jakieś remonty większe, remonty itd. To wszystko
kosztuje. Ale my nie potrafimy dopilnować takich podstawowych rzeczy, gdzie trzeba
wypielęgnować ten plac zabaw, zrobić jakieś drobne naprawy, mamy tematy mostu już
powtarzanego na ul. Mrzygłodzkiej, że zaniedbaliśmy, nie były robione przeglądy, most został
zamknięty. Czy nie lepiej działać wcześniej, robić drobne naprawy, dbać o ten plac zabaw, żeby
posłużył dłużej, czy później, żeby nie okazało się, że za pół roku będziemy musieli zamknąć
i będzie trzeba go stawiać od nowa. Mam prośbę, jeżeli byłaby możliwość, żeby ktoś po prostu
nie wiem, czy to z Urzędu Miasta, ze szkoły, żeby zadbać troszkę bardziej o te place zabaw,
żeby tam częściej zaglądać i takie zwykłe, proste rzeczy, żeby były robione na nich.
Pani Burmistrz powiedziała, że jeśli chodzi o place zabaw to rzeczywiście mamy dwie kategorie
takich obiektów, jedna to jest kategoria tych placów zabaw, które podlegają pod Urząd Miasta.
Takie przeglądy są dokonywane, reagujemy oczywiście na to zgłoś usterkę. Natomiast jeśli
chodzi o place zabaw, które są na placach szkolnych ,to jest troszeczkę inna sytuacja, ponieważ
tutaj za te obiekty odpowiadają dyrektorzy szkół. Wczoraj rzeczywiście otrzymaliśmy taką
informację, że na placu SP nr 3 jest jakiś problem, natychmiast była rozmowa z panią dyrektor,
gdzie przypomnieliśmy o obowiązku sprawdzenia nie raz na dwa tygodnie, a codziennie przez
pracownika gospodarczego stanu takiego obiektu, ponieważ wiadomo, że korzystają z niego
dzieci i to już rano powinniśmy wiedzieć, czy wszystkie urządzenia są sprawne i czy wymagają
posprzątania, być może jakichś drobnych napraw, także tutaj rzeczywiście to jest zaniedbanie
ze strony szkoły. Dyrektorzy zostaną po raz kolejny poinformowani, mimo że doskonale
wiedzą, znają swoje obowiązki z tego wynikające. Ja się z Panem oczywiście zgadzam, reakcja
na bieżąco przed faktem jest zawsze lepsza niż po.
Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że na ręce p. Burmistrz składa informację
i jednocześnie podziękowanie. Kiedyś na komisji prośbę do pani kierownik KZGM
o załatwienie piwnicy dla osoby z ul. Okrzei została ta sprawa załatwiona, za co dziękuję
serdecznie. Mam jeszcze jedną prośbę do pani kierownik KZGM, na ręce pani Burmistrz,
ponieważ zgłaszają mieszkańcy z ul. Kościuszki, tam gdzie są budynki KZGM, że w tym roku
w ogóle nigdy ani raz nie została wykoszona trawa. Tam jest prawdopodobnie bardzo nieładnie
i proszą o wstawiennictwo, żeby ta trawa została wykoszona przy tych budynkach na ul.
Kościuszki. Mieszkańcy z ul. Skłodowskiej proszą, tam są bardzo wysokie drzewa, to są bloki
MTBS, zasłaniają mieszkańcom w ogóle dostęp światła dziennego, są mieszkańcy, którzy cały
dzień świecą światło sztuczne, żeby w ogóle funkcjonować w domu. Proszą o podcięcie tych
drzew, żeby był dostęp światła dziennego do mieszkań.
Radny p. Tomasz Szlenk zapytał, czy nie byłoby możliwości, żeby komisje troszkę wcześniej
się odbywały, jest to w środku jakiegoś trybu pracy, czy nie moglibyśmy robić tych komisji
o 8.30, żeby można było jechać po komisji do pracy. Jeżeli wszystkim nie pasuje to ja się
dostosuję. Zwracam się z prośbą do przewodniczącego komisji, jeżeli byłaby zgoda, bardzo
proszę.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że rozważymy tę możliwość.
13

Radny p. Tomasz Szlenk zapytał, czy rozstrzygnęło się coś w temacie budowy drogi przy SP
nr 5, bo ostatnio na sesji była informacja, że jesteśmy na etapie końcowym? Chciałem się
dopytać, czy w ciągu tego miesiąca wiemy coś konkretnie odnośnie przebudowy tej ulicy?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że mamy w tej chwili ogłoszony przetarg na budowę drogi przy
SP nr 5 i czekamy na składanie ofert, wisi na stronie. Mamy nadzieję, że uda się zrealizować tą
inwestycję.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś uwagi, bądź
pytania. Z uwagi na brak pytań i wyczerpanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął
posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji
Jacek Trynda

Przygotował(a): Magdalena Niewiadomska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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