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

Protokół nr 17/21
17 Posiedzenie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2021r.
Obrady rozpoczęto 26 kwietnia 2021r. o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:10 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 Aleksandra Podgórska – dyrektor MDK.
4. 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 posiedzenia komisji z dnia 1.03.2021r.
3. Analiza sprawozdania finansowego MOSiR i MDK za rok 2020, w tym przedstawienie
struktury dochodów i wydatków z poszczególnych usług w ujęciu miesięcznym.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. 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.
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:
Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
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Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (9)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia
Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
NIEOBECNI (1)
Iwona Skotniczna
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 1.03.2021r.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu
z dnia 01.03.2021r.? Z uwagi na brak uwag przewodniczący zaproponował głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 1.03.2021r.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (9)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia
Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
NIEOBECNI (1)
Iwona Skotniczna

Do punktu 3.
Analiza sprawozdania finansowego MOSiR i MDK za rok 2020, w tym przedstawienie
struktury dochodów i wydatków z poszczególnych usług w ujęciu miesięcznym.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że materiały radni mają na tabletach.
Poprosił radnych o zadawanie pytań dyrektorom w sprawie sprawozdania oraz innych.
W dyskusji wzięli udział:
Radna p. Zofia Jastrzębska powiedziała, że ma pytanie dotyczące sprawozdania odnośnie
tabelki nr 1. Tam są wydatki ogółem, a potem jest taka kwota pozostałość na koniec, tam jest
kwota 3.500,00 zł, potem jest wykonanie do grudnia 2020r., jest 8.700,00 zł, procent wykonania
250%. Proszę o wyjaśnienie, czy to jest pozostałość na koniec 2019r., które przeszło na 2020r.?
Pani Aleksandra Podgórska odpowiedziała, że to jest pozostałość na koniec 2020r.
Zakładaliśmy, że zostanie nam na koncie 3.500,00 zł, zostało nam 8.775,00 zł.
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Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy są pytania do pani dyrektor MDK?
Z uwagi na brak pytań podziękował pani dyrektor za udział w komisji. Zapytał, czy radni mają
pytania do pana dyrektora MOSiR w kwestii sprawozdania lub innych spraw?
Radna p. Zofia Jastrzębska zapytała, do kogo należy działka, na której posadowiony jest Orlik
w Mrzygłodzie? Czyja to jest własność, czy to jest własność MOSiR, czy to jest własność
gminy Myszków? Czy ta działka składa się z wielu działek, czy to jest jedna działka?
Pan Piotr Wysocki odpowiedział, że musiałby to sprawdzić. Byłem akurat przy wyznaczeniu
tej działki jak był geodeta. Wiem, że boisko zielone pełnowymiarowe teraz nie podlega teraz
pod MOSiR. A tu obok są działki, były inne numery, bo nawet z pani mężem byłem na tym
Orliku rozmawiałem odnośnie Budżetu Obywatelskiego, co był projekt odnośnie posadowienia
sceny, siłowni. Tyle wiem na tą chwilę.
Radna p. Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy coś ruszyło w sprawie planu budynku
klubowego?
Pan Piotr Wysocki odpowiedział, że wie, że są rozmowy prowadzone z Urzędem Miasta i chyba
na dniach będzie kontynuacja dalej uzgodnień. Mieliśmy jedno spotkanie robocze, w spotkaniu
uczestniczył też Klub MKS, wniósł swoje uwagi do tego i na pewno teraz na dniach będzie
spotkanie, które będzie kontynuacją tej pierwszej wersji przygotowanego projektu odnośnie
budynku klubowego i kortów. Na pewno się w najbliższych dniach spotkamy i będziemy
rozmawiać dalej.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Przewodniczący komisji pan Jacek Trynda powiedział, że na najbliższą sesję Rady Miasta nie
ma projektów uchwał, które powinna zaopiniować merytorycznie właściwa Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu i Rekreacji.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają jakieś pytania? Z uwagi na
brak pytań przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji
Jacek Trynda

Przygotował(a): Magdalena Niewiadomska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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