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

Protokół nr 16/21
16 Posiedzenie odbyło się w dniu 1 marca 2021r.
Obrady rozpoczęto 1 marca 2021r. o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:43 tego samego
dnia. Komisja odbyła się w trybie zdalnym.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 9 osób – wg załączonej listy obecności.
2. Pani Iwona Franelak – Zastępca 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.
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 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia
29.01.2021r.
3. Sprawozdania z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2020r.
4. Sprawozdanie z zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży „Zima w mieście”.
5. Informacja na temat realizacji za 2020r. oraz planowanych na 2021r. inwestycji, remontów
i imprez sportowo-rekreacyjnych w MDK i MOSiR.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził przewodniczący komisji p. Jacek Trynda. Powitał
Państwa radnych, p. Burmistrza oraz gości. Przewodniczący komisji wyczytywał kolejno
Państwa radnych i poprosił o potwierdzenie wyczytanej osoby o werbalne potwierdzenie
obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Stwierdził prawomocność obrad.
Przedstawił porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia komisji wszyscy radni otrzymali.
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Zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do porządku, czy wyrażają na to zgodę? Z uwagi na brak
uwag poprosił o zaopiniowanie porządku obrad.
Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (7)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Zofia Jastrzębska, Iwona Skotniczna,
Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
NIEOBECNI (3)
Beata Jakubiec-Bartnik, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia
29.01.2021r.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu
z dnia 29.01.2021r.? Z uwagi na brak uwag przewodniczący zaproponował głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia
29.01.2021r.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (8)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Zofia Jastrzębska, Małgorzata
Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
NIEOBECNI (2)
Beata Jakubiec-Bartnik, Norbert Jęczalik
Do punktu 3.
Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2020r.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że sprawozdanie zostało też Państwu
przesłane. Może poprosimy o parę słów panią dyrektor MiPBP.
W dyskusji wzięli udział:
Pani Mirosława Gajda powiedziała, że sprawozdanie zostało przedstawione w sposób dość
szczegółowy, zarówno w formie opisowej jak i tabelarycznej, gdzie są zawarte wyniki
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czytelnicze oraz ruch księgozbiorów w ubiegłym roku. Szanując Państwa czas, myślę że moje
czytanie, bo tak by to wyglądało mija się z celem wobec czego proszę o zadawanie pytań.
Jeżeli Państwo sobie życzą będę referować.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zaproponował przejście do zadawania pytań.
Radna p. Zofia Jastrzębska powiedziała, że ma pytanie odnośnie filii Biblioteki. Na naszym
spotkaniu w ubiegłym roku, nie wiem styczeń, luty prosiłam Panią o to, by Pani przedstawiła,
czy jest jakiś pomysł na poprawienie funkcjonowania, warunki lokalowe filii Biblioteki. Pani
odpowiedziała, że ma pomysł, postara się go wdrożyć i odpowie w czerwcu. Czerwiec minął
i inne miesiące też, więc bardzo bym prosiła, żeby Pani dzisiaj odniosła się do tego i w tym
sprawozdaniu jest uwaga techniczna, która filia jest pod jakim adresem.
Pani Mirosława Gajda odpowiedziała odnośnie poprawy warunków filii nr 3 i filię nr 4. Filia
nr 3 w Nowej Wsi, niestety nie ma możliwości w tej chwili nie mamy możliwości zmiany
lokalu, jak i filia nr 4 jest pod znakiem zapytania. Miałam pewien plan i pewne projekty,
natomiast jak wszędzie pandemia pokrzyżowała nam wszelkie plany, jest to utrudnione.
Robimy co w Naszej możliwości, żeby jakoś te warunki były troszkę lepsze. Jest jak jest, ale
na razie na dzień dzisiejszy nie ma możliwości poprawy warunków lokalowych.
Radna p. Elżbieta Doroszuk zapytała, jak pandemia wpłynęła na czytelnictwo? Czy zmieniła
się ilość wypożyczeń, czy przeczytanych książek na miejscu? Czy czytelnicy odwiedzają
Bibliotekę? Jaki jest wpływ pandemii na naszych czytelników?
Pani Mirosława Gajda powiedziała, że niestety negatywny. Obserwujemy spory spadek
(wypowiedź niesłyszalna), staramy się wypożyczać książek tyle, ile sobie czytelnicy życzą.
Regulamin w tym momencie nie obowiązuje, dajemy jednorazowo dużą ilość książek,
natomiast niestety odwiedziny spadły, biblioteka jak i filie działają w ścisłym reżimie
sanitarnym, a więc obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk i jeden czytelnik w wypożyczalniach,
czy tez w filiach. Pracujemy jak pracujemy i staramy się wyjść naprzeciwko czytelnikowi, czyli
dajemy jednorazowo dużo książek, przyjmujemy zamówienia telefoniczne od czytelników,
także czytelnik sobie przychodzi po odbiór książek, żeby ten kontakt między czytelnikami był
jak najmniejszy. Imprezy czytelnicze nam poległy, powiem kolokwialnie, jakoś to zaczynamy
ogarniać, działalność on - line. Nie wiem jaki jest odbiór, na facebooku ruch czytelniczy, widzę
że komentarze są. Natomiast stacjonarnych imprez żadnych do tej pory nie mamy, jak również
widzę, że w czytelni oprócz wypożyczania audiobook, czy też czasopism do domu raczej ruch
w czytelni też zamarł. Rozumiem, że obawy o swoje zdrowie są wśród ludzi, jak i my też, każda
z nas się obawia, ale musimy pracować, jesteśmy dla ludzi.
Radny p. Tomasz Szlenk zapytał, ile z tej biblioteki dziennie korzysta osób? Czy są to podobne
liczby, czy różne?
Pani Mirosława Gajda odpowiedziała, że niekoniecznie, delikatnie mówiąc o 1/3 spadła liczba
odwiedzin. Jest w granicach 30 czytelników, raz jest więcej, raz jest mniej. Tak średnio około
30 czytelników w wypożyczalni notujemy codziennie.
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Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają jakieś pytania do pani dyrektor
MiPBP w Myszkowie? Z uwagi na brak pytań zaproponował przejście do omawiania kolejnego
punktu.
Do punktu 4.
Sprawozdanie z zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży „Zima w mieście”.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają pytania do pani dyrektor
MDK?
W dyskusji wzięli udział:
Radna p. Zofia Jastrzębska zapytała o prace remontowe w MDK, czy idą zgodnie z planem,
czy wszystko jest wykonywane tak jak wynika z planu?
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że wszystko idzie zgodnie z planem po podpisaniu
aneksu, czyli prace mają się zakończyć w połowie marca i wszystko wskazuje na to, że prace
zakończą się tak jak to jest planowane zgodnie z umową. Winda już jest, aktualnie trwają prace
wykończeniowe, przede wszystkim biały montaż, czyli montowanie sanitariatów, toalet, to są
naprawdę ostatnie prace przed całkowitym zakończeniem tego remontu i tego zadania.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda poprosił, żeby radni zadawali pytania obu dyrektorom
MDK i MOSiR, również odnośnie punktu 5. Czy macie Państwo jeszcze jakieś sprawy?
Do punktu 5.
Informacja na temat realizacji za 2020r. oraz planowanych na 2021r. inwestycji,
remontów i imprez sportowo-rekreacyjnych w MDK i MOSiR.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają pytania do pana dyrektora
MOSiR?
Radna p. Iwona Skotniczna zapytała o ulgi stosowane na pływalni. Kto z tych ulg korzysta oraz
ilościowo? Które sekcje płaca, a które bezpłatnie mogą korzystać z basenu?
Pan Piotr Wysocki odpowiedział, że uczniowie z naszych szkół z Myszkowa do obiadu
korzystają z basenu za darmo. Wszystkie nasze szkoły z miasta Myszkowa korzystają za darmo.
Po obiedzie, jeżeli ktoś prowadzi zajęcia, są różne formy organizacji tych zajęć, między innymi
są zajęcia prowadzone przez szkółki pływackie, bądź też zajęcia prowadzone w formie
stowarzyszeń. Nie ma tutaj po obiedzie zajęć, gdzie są wpuszczani ludzie, czy dzieci za darmo
na basen. Zgodnie z cennikiem stowarzyszenia z terenu miasta Myszkowa, które są
zarejestrowane w mieście Myszków mają zniżkę, czy na korzystanie z basenu, czy z sali
gimnastycznej. Jeżeli Pani chciałaby dodatkowe konkretne liczby to jestem Pani w stanie to
przygotować, ale musiałbym wiedzieć dokładnie o co chodzi, to Pani przedstawi.
Radna p. Zofia Jastrzębska zapytała odnośnie dzieci, które mają wady postawy skrzywienia
kręgosłupa. Czy jest organizowana taka grupa, która by miała zajęcia na basenie celem
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poprawy, skorygowania tych wad i czy takie coś istnieje? Czy takie coś istnieje, jeśli nie czy
istnieje możliwość powstania, stworzenia takiej grupy?
Pan Piotr Wysocki odpowiedział, że podmioty, które prowadzą te zajęcia z pływania to jest
możliwość. Jeżeli ktoś ma jakąś wadę postawy to niektóre ćwiczenia w wodzie, jeżeli instruktor
o tym nie będzie o tym wiedział, będą pogłębiać tą wadę. Są tutaj zajęcia prowadzone przez te
szkółki, które mają indywidulane zajęcia, gdzie dany klient z dzieckiem umawia się i rozmawia
z prowadzącym zajęcia odnośnie danych zajęć, że taka i taka jest potrzeba dla dziecka, czy dla
osoby dorosłej, żeby si rehabilitować.
Radna p. Zofia Jastrzębska zapytała, czy istniałaby możliwość współpracy z Poradnią Wad
Postawy, taka Poradnia na terenie Myszkowa znajduje się przy ul. Strażackiej, czy ktoś
występowałby w tym względzie, żeby stworzyć grupę dzieci, która by miała cykl dziesięciu,
dwudziestu zajęć na basenie z określonymi wadami, żeby był instruktor do tego. Czy jest to
możliwe i czy ktoś pytał o to w ogóle?
Pan Piotr Wysocki odpowiedział, że nikt nie pytał o to, ale jest otwarty na propozycję formy
współpracy i że nie widzi tutaj żadnych przeszkód.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają jeszcze pytania? Z uwagi na
brak pytań podziękował dyrektorom MDK i MOSiR za udział w komisji i zaproponował
omawianie kolejnego tematu.
Do punktu 6.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania
stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Stypendialnego
Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS”.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają pytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak pytań zaproponował zaopiniowanie projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
1) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu
przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu
Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS”.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (7)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Zofia Jastrzębska, Iwona Skotniczna,
Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
BRAK GŁOSU (1)
Małgorzata Skinder
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NIEOBECNI (2)
Beata Jakubiec-Bartnik, Norbert Jęczalik
Do punktu 7.
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają jakieś pytania w sprawach
różnych ?
W dyskusji wzięli udział:
Radny o. Tomasz Szlenk powiedział, że ma pytania do pani Burmistrz. Pierwsze pytanie
dotyczy projektu budynku klubowego i kortów tenisowych, które powstaną na Stadionie.
Mamy pytanie, czy wnioskodawcy z budżetu partycypacyjnego i osoby zainteresowane, czyli
Klub tenisowy, drużyny piłkarskie, które korzystają z obiektu sportowego, czy mogłyby mieć
jakiś wgląd, żeby mogły siąść w etapie projektowania, żeby dostrzec pewne sprawy, żeby
uniknąć pewnych spraw, żeby się nie okazało, że brakuje jednej szatni, czy jakieś
pomieszczenie nie odpowiada jakimś normom itd. Tutaj mamy prośbę, bo rozmawiałem
z Klubem tenisowym i z drugim klubem piłkarskim, który korzysta z naszego obiektu, czy
byłaby taka możliwość, jak ktoś będzie robił projekt, żeby spotkać się w szerszym gronie,
poszerzonym o przedstawiciela MOSiR itd. Dzwonili do mnie rodzice z jednej ze szkół, nie
będę mówić z której szkoły, czy jest taka opcja, że dzieci chodzą po 12 osób, po 10 osób na
sprawdziany. Pani nauczycielka dzieli klasę na pół, przychodzą na jedną godzinę, przychodzi
dziesiątka dzieci, na drugą godzinę przychodzi dziesiątka dzieci. Wiadomo, jest zachowany
reżim sanitarny w klasie, ale wychodzą te dzieci ze szkoły. Te dzieciaki razem tam śmigają
i dwoje rodziców do mnie zadzwoniło z takim pytaniem, czy jest taka możliwość, czy jest to
robione zgodnie z prawem, nie byłem im w stanie odpowiedzieć, bo nie wiem czy istnieje taka
możliwość, więc prosiłbym o odpowiedź. Trzecie pytanie, czy ktoś z Urzędu mógłby się ze
mną skontaktować, chodzi o drzewa, które są na miejscu, które gospodaruje wspólnota
mieszkaniowa na ul. Sikorskiego, między blokami 45, a 47. Te bloki zasłaniają okna
mieszkańcom. Mieszkańcy wiem, że zwracają się wielokrotnie do wspólnoty mieszkaniowej
z prośbą o przycięcie tych drzew tym bardziej, że teraz przed sezonem letnim chcieliby mieć
trochę tego słońca w domu. Mają podobno bardzo utrudniony kontakt z panem, który nadzoruje
tą wspólnotą mieszkaniową. Czy miasto mogłoby też zainteresować, porozmawiać z tą
wspólnotą mieszkaniową, aby podciąć teraz te drzewa i aby Ci ludzie mieli dostęp do światła
dziennego.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że jeśli chodzi o Pana pierwsze pytania, projekt budynku
klubowego, zapytam projektanta, na jakim etapie projektowania jest i skontaktuję się z Panem.
Takie spotkanie najprawdopodobniej będzie możliwe, niewykluczone, że w takiej formie
elektronicznej jak w tej chwili nasza komisja. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę, że my już
zamówiliśmy projekt, dlatego tutaj o wielkich zmianach w stosunku do tego co było pierwotnie
planowane mówić nie możemy. Natomiast nie widzę żadnych przeszkód w momencie
w którym powstanie koncepcja, projektant będzie miał już jakieś materiały, żeby ewentualnie
skontaktować z przedstawicielami tych stowarzyszeń, czy tych klubów, grup zainteresowanych
Państwa i żebyśmy mogli podyskutować na temat ostatecznego kształtu projektu. Ostateczne
potwierdzenie przekażę Państwu po rozmowie z projektantem. Jeśli chodzi o drugie pytanie
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szczerze mówiąc jestem zaskoczona, nie wiem nic o spotkaniach w naszych szkołach dzieci,
które powinny być na nauce zdalnej. Sprawdzimy to oczywiście, byłoby łatwiej gdyby Pan
powiedział, o jakiej szkole mowa. Jeżeli pan sobie nie życzy to będziemy rozmawiać ze
wszystkimi dyrektorami.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że są sprawdziany. To nie jest nauczanie, że dzieci
chodzą, tylko sprawdzian Panie nauczycielki dzielą na połowę klasę i połowa zamiast on-line
przychodzą fizycznie do szkoły, po dziesięć, czy jedenaście osób. Podobnie to jest zgodnie
wszystko, że tak może być, dlatego się pytam, bo dwójce rodziców nie potrafiłem odpowiedzieć
na pytanie.
Pani Burmistrz powiedziała, że zrozumiała pytanie radnego, jedna forma nauczania to również
sprawdziany. Będę dopytywać, sprawdzać, udzielę Panu odpowiedzi w jaki sposób jest to
prowadzone w naszych szkołach. W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Jeżeli chodzi o drzewa na ul. Sikorskiego to tutaj najważniejszym podmiotem jest właściciel
terenu, na którym te drzewa rosną. Jeśli chodzi o zgodę na pielęgnację, czy zgodę na wycięcie
tych drzew to właściciel terenu powinien się do nas zwrócić z taką prośba, natomiast jeżeli
byłby to teren gminy to wtedy rzeczywiście my musielibyśmy to zrobić. Ja będę sprawdzała
jakie pisma wpłynęły do urzędu. Jeżeli ma Pan kontakt z tą wspólnotą mieszkaniową to dobrze
byłoby określić miejsce tych drzew i złożyć stosowne dokumenty, żebyśmy mogli się tym zająć
pod warunkiem, że jest to na naszym terenie. Jeżeli nie to wydajemy zgodę na takie działania
w określonym miejscu w mieście.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że blok 45 należy do Spółdzielni
Mieszkaniowej, natomiast blok 47 jest rzeczywiście wspólnotą, więc tutaj o ile się orientuję to
te drzewa są bliżej bloków 45.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że jedno jest na terenie wspólnoty za przystankiem, a dwa
są na takim ogrodzonym terenie wspólnoty. Mieszkańcy z bloku 45 zwracają się do wspólnoty
z prośba o pielęgnację tych drzew, o przycięcie tych drzew, ale niestety są odsyłani na
przysłowiowe drzewo i cały czas jest to zwlekane. Pan ze wspólnoty mieszkaniowej
p. Maślanka, co zarządza tą wspólnotą, miało być to w zeszłym roku zrobione, obiecał im teraz
na wiosnę, teraz dzwonili do niego, powiedział że zrobi to na jesień, jest cały czas spychologia,
cały czas przesuwa tych ludzi, Ci ludzie się denerwują i dzwonią. Jedno drzewo jest na terenie
miejskim przy 45, a te dwa drzewa są ogrodzone przy 47, jest to wspólnota mieszkaniowa.
Pani Burmistrz powiedziała, że tak, czy inaczej takie informacje muszą wpłynąć do Urzędu
Miasta, żebyśmy mogli się tym tematem zająć, dlatego współpraca mieszkańców z p. Maślanką
jest nieodzowna. Musi do nas złożyć dokumenty i będziemy sprawdzać, czy są na naszym
terenie, czy nie na naszym terenie, bo to właściciel terenu odpowiada za drzewa, które są na
jego terenie. My się skontaktujemy z p. Maślanką i dopytamy się, o które drzewa chodzi
i sprawdzimy kto jest właścicielem terenu.
Radny p. Tomasz Szlenk powiedział, że to są drzewa na wspólnocie.
Pani Burmistrz powiedziała, że musi mieć dokładne określenie. Ja wiem, że na wspólnocie, ale
muszę sprawdzić kto jest właścicielem terenu.
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Radny p. Tomasz Szlenk poprosił, żeby ktoś z Urzędu mógł skontaktować się z p. Maślanką,
żeby ten temat ruszyć, żeby nie wiem, czy jesteśmy w stanie nacisnąć na p. Maślankę i poprosić
go, żeby pomóc naszym mieszkańcom, żeby przyciął te drzewa, nie zwodził ich, bo oni chodzą
do niego, a on im cały czas przekłada termin przycinki tych drzew.
Pani Burmistrz powiedziała, że jeżeli chodzi o p. Maślankę to nie będziemy go naciskać,
porozmawiamy jakie ma zgłoszenia i wtedy będziemy w ten sposób współpracować. To on
będzie musiał odpowiedzieć, czy Ci mieszkańcy przychodzą i jakie mają potrzeby i gdzie te
drzewa są.
Radny p. Eugeniusz Bugaj powiedział, że zwrócili się do niego mieszkańcy ul. Wiśniowej
przynajmniej kilku lamp, dwóch, trzech na tej ulicy, ponieważ jest tam bardzo ciemno. Jest to
uliczka na osiedlu na Mijaczowie i w związku z tym ostatnio mam kontakt z tymi mieszkańcami
większy, w związku z tym prośba, żeby się zająć tym problemem. Nie oczekuję odpowiedzi
tylko chciałbym zgłosić problem.
Pani Burmistrz powiedziała, że jeżeli chodzi o oświetlenie na ul. Wiśniowej to sprawdzę czy
tam jest możliwość i będziemy odpowiadać oczywiście. Natomiast p. Burmistrz powróciła do
tematu, który poruszył p. Szlenk i zapytała, czy chodziło o próbne egzaminy klas ósmych?
Radny p. Tomasz Szlenk odpowiedział, że nie, chodzi o zwykłe sprawdziany.
Pani Burmistrz zapytała, czy to są uczniowie klas IV-VIII?
Radny p. Tomasz Szlenk odpowiedział, że tak.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zwrócił się z pytaniem do radnej Beaty Jakubiec –
Bartnik i radnej Małgorzaty Skinder, czy z uwagi na problemy techniczne przy zaopiniowaniu
projektu uchwały w pkt. 6 porządku posiedzenia chciałyby dopisać głos do protokołu. Obydwie
radne poprosiły o dopisanie ich głosu jako wstrzymującego się przy opiniowaniu projektu
uchwały dot. określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci
i młodzieży w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla
Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS”.
Przewodniczący komisji zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania? Z uwagi na brak pytań
zaproponował zamknięcie obrad komisji.
Przewodniczący komisji
Jacek Trynda
Przygotował(a): Magdalena Niewiadomska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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