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

Protokół nr 20/21
20 Posiedzenie odbyło się w dniu 27 września 2021r.
Obrady rozpoczęto 27 września 2021r. o godz. 11:00, a zakończono o godz. 11:27 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 w Myszkowie.
4. Pan Piotr Wysocki – dyrektor MOSiR w Myszkowie.
Obecni:
1. Elżbieta Doroszuk
2. Andrzej Giewon
3. Beata Jakubiec-Bartnik
4. Zofia Jastrzębska
5. Norbert Jęczalik
6. Małgorzata Skinder
7. Iwona Skotniczna
8. Tomasz Szlenk
9. Jacek Trynda
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 14.06.2021r.
3. Analiza sprawozdania finansowego MOSiR i MDK za I półrocze 2021r.
4. Informacja na temat podejmowanych działań profilaktycznych w szkołach i placówkach
oświatowych zapobiegających patologii dzieci i młodzieży (rok szkolny 2020/2021).
5. Informacja na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 pod kątem przygotowania
zaplecza (sale, tereny przyszkolne).
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, panią Burmistrz, 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
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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:
Ustalenie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (8)
Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia Jastrzębska, Małgorzata
Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
BRAK GŁOSU (1)
Norbert Jęczalik
NIEOBECNI (1)
Eugeniusz Bugaj
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 16.08.2021r.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu
z dnia 16.08.2021r.? Z uwagi na brak uwag przewodniczący zaproponował głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 16.08.2021r.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (8)
Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia Jastrzębska, Małgorzata
Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
BRAK GŁOSU (1)
Norbert Jęczalik
NIEOBECNI (1)
Eugeniusz Bugaj
Do punktu 3.
Analiza sprawozdania finansowego MOSiR i MDK za I półrocze 2021r.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedziała, że w pierwszej kolejności mamy
sprawozdanie finansowe MOSiR. Mogliście się Państwo z tym sprawozdaniem zapoznać.
Słyszy nas dyrektor Wysocki, czy macie Państwo jakieś ewentualne pytanie w związku z tym
sprawozdaniem lub inny temat?
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W dyskusji wzięli udział:
Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że ma pytanie do Pana dyrektora, może nie związane
ze sprawozdaniem finansowym, tylko chciałam zapytać tak bardziej ze spraw organizacyjnych.
Pierwsze pytanie dotyczy takiej kwestii, ponieważ kiedyś w MOSiR działała sekcja pięściarska,
bardzo dobrze prosperowała. Odnoszono sukcesy, promowała Myszków daleko poza terenem
naszego Powiatu, z różnych względów Pan, który był trenerem zmienił miejsce, w innej
miejscowości prowadzi sekcję, chciałam w związku z tym zapytać, bo wiem, że taka sekcja
dalej istnieje, na jakim jest poziomie w tej chwili, czy są jakieś sukcesy. Chciałabym, żeby coś
na ten temat Pan dyrektor powiedział. Jeszcze jedno pytanie, na jednej z komisji, chyba to było
na Komisji Rozwoju w dyskusji wspominałam o rozbudowie MOSiR poprzez unowocześnienie
pływalni, zjeżdżalni, po prostu uatrakcyjnienie, ponieważ jest to jedyna kryta pływalnia
w naszym Powiecie, jest ona czynna przez cały rok i chciałabym, żeby więcej było atrakcji
i więcej osób mogło skorzystać właśnie z tej naszej pływalni, a nie jadąc gdzieś poza teren
naszego Powiatu, bo tak niestety czasem się dzieje.
Pan Piotr Wysocki odpowiadając na pierwsze pytanie odnośnie LKS Myszków, jest podpisana
umowa na wynajem obiektów sportowych tutaj na MOSiR. Na pewno ta pandemia nie sprzyja
temu i nie sprzyjała ku temu, żeby zawodnicy zaraz brali udział w zawodach sportowych.
Odnośnie sukcesów tego Klubu to trzeba się zwrócić do Pani prezes Klubu. Chętnie mogę
zorganizować takie spotkanie, żeby Pani prezes powiedziała, na jakim etapie ma teraz
przygotowanych zawodników, jakiej kategorii wiekowej, wagowej, gdzie przewiduje swoje
najbliższe starty i wyjazdy. Odnośnie drugiego pytania uatrakcyjnienia basenu itd. to jeżeli jest
taka wola i życzenie to możemy siąść do takiego spotkania, do rozmów, będzie się to wiązało,
trzeba się tu bardzo mocno zastanowić nad tym obiektem, czy jest go sens bardziej
rozbudowywać, czy się zastanowić nad nowym obiektem w tym momencie jaki tu mamy, bo
musimy tez patrzeń na to, jaką tu mamy infrastrukturę wokół MOSiR, że to na dzień dzisiejszy
po obiedzie pęka w szwach, nie maja gdzie ludzie samochodów zostawić. Jeżeli my tu coś
dołożymy to tylko może pogorszyć komfort tych użytkowników MOSiR. Jestem otwarty na
takie spotkanie. Jeżeli sobie Pani radna życzy możemy się spotkać, ale to wiadomo razem
z Burmistrzem Miasta Myszkowa, żebyśmy siedli, porozmawiali i ustalili, w którym kierunku
ma dalej rozwijać się MOSiR, mówimy tu o budynku samego MOSiR Miedziana 3 i o te
atrakcje.
Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że Pan dyrektor wspomniał odnośnie zorganizowania
spotkania z Panią Prezes sekcji, wystarczy jeżeli by to była jakaś informacja pisemna, bo nie
chciałabym komuś specjalnie utrudniać życia. Natomiast jeżeli byłaby taka informacja, na
jakim to jest etapie, jakie są sukcesy itd. Jestem zainteresowana, ponieważ ta sekcja, która
kiedyś funkcjonowała jednak była popularna i teraz czytamy, że w innych miastach dobrze
funkcjonuje, więc chciałabym, żeby podobnie się działo w Myszkowie. Natomiast jeżeli chodzi
o rozbudowę MOSiR dobrze byłoby faktycznie to bardzo dobrze przemyśleć, może byłaby
możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz. Zresztą Panie dyrektorze Pan dobrze wie, że już
na ten temat tez rozmawialiśmy w poprzednich kadencjach. Basen jest ładny, natomiast czegoś
tam jeszcze brakuje. Ludzie szukają i wyjeżdżają do innych miejscowości, żeby te dzieci, które
korzystają z tego basenu w pełni radości mogły korzystać.
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Pani Burmistrz przypomniała odpowiedź Pana Burmistrza na podobne zadane pytanie. Mowa
była o tym już na poprzedniej komisji. MOSiR jest planowany do termomodernizacji
i zagospodarowania tarasu, który tam jest. O tym mówił dosyć obszernie Pan Burmistrz. Nie
chciałabym się powtarzać w tym momencie, ale przypominam, że taką odpowiedź Państwo
otrzymaliście również.
Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że wspomniała o tym, że na Komisji Finansów była
na ten temat rozmowa z Panem Burmistrzem, ale chciałam zobaczyć jakie jest spojrzenie na
ten temat Pana dyrektora.
Radny p. Norbert Jęczalik zapytał, na jakim etapie jest budowa budynku klubowego przy
Stadionie MKS i kortów tenisowych.
Pan Piotr Wysocki odpowiedział, że do 30 września wyłoniona firma ma przygotować operat,
żeby uzyskać pozwolenie wodno-prawne. Odnośnie jakie są tam etapy związane z projektem
to proszę się tutaj pytać kierowników Urzędu Miasta, którzy prowadzą tą inwestycję.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytanie do Pana
dyrektora? Z uwagi na brak pytań podziękował Panu dyrektorowi za udział w komisji
i zaproponował przejście do sprawozdania MDK za I półrocze 2021. Poprosił o zadawanie
pytań. Z uwagi na brak pytań poprosił Panią dyrektor o kilka słów.
Pani Aleksandra Podgórska powiedziała, że radni otrzymali sprawozdanie. Wszyscy wiemy
jaki był rok, przez prawie pół roku byliśmy zamknięci. Natomiast teraz prowadzimy już
działalność, myślę, że wszystko wróci na właściwe tory. Otrzymaliście ode mnie Państwo
sprawozdanie z poszczególnymi kosztami, przychodami. Także myślę, że nie będę omawiać
wszystkiego skoro nie ma pytań, ale korzystając z okazji, że z Państwem się słyszę, ale nie
widzę, bardzo serdecznie chciałabym zaprosić Państwa na 8 października, oczywiście dostaną
Państwo zaproszenia, ale wie, że teraz przy trybie zdalnym nie każdy z Państwa jest tak często
w Urzędzie, mamy piękny koncert, dzień z tangiem w 100 rocznicę urodzin Astora Piazzolli.
Serdecznie zapraszamy, to będzie piękny koncert. Jeżeli macie Państwo ochotę dostaniecie
Państwo podwójne zaproszenia, ale można również rodzinę zabrać, bo to będzie coś takiego,
czego w naszym MDK jeszcze nie było. Jeszcze mamy świetny spektakl dla dzieci, jeżeli
chcielibyście Państwo ze swoimi dziećmi, wnukami przyjść tutaj do nas 22 października
o godz. 16.30 teatr (wypowiedź niesłyszalna) z Katowic, świetny spektakl właśnie dla dzieci,
ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rodzice również go zobaczyli, także tutaj znowu taka
teatralna propozycja. Serdecznie zapraszamy i oczywiście wszystkie inne nasze imprezy na już
i najbliższe.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytanie do Pani
dyrektor? Z uwagi na brak pytań podziękował Pani dyrektor za udział w komisji i zaproponował
przejście do omawiania kolejnego tematu.
Do punktu 4.
Informacja na temat podejmowanych działań profilaktycznych w szkołach i placówkach
oświatowych zapobiegających patologii dzieci i młodzieży (rok szkolny 2020/2021).
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Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że radni maja te informacje ze SP nr 5,
nr 4, nr 3, nr 2, nr 1. Czy radni mają jakieś pytania co do tych sprawozdań? Z uwagi na brak
pytań zaproponował przejście do omawiania kolejnego punktu 5.
Do punktu 5.
Informacja na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 pod kątem przygotowania
zaplecza (sale, tereny przyszkolne).
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że ten wykaz prac remontowych prac
remontowych macie Państwo również na tabletach. Czy w związku z tym wykazem macie
jakieś pytania do tej informacji? Z uwagi na brak pytań zaproponował przejście do omawiania
kolejnego punktu 6.
Do punktu 6.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że na naszą komisję wpłynął jeden projekt
uchwały dotyczący zmiany składów komisji. Czy macie Państwo jakieś pytania co do tego
projektu? Z uwagi na brak pytań zaproponował zaopiniowanie projektu uchwały.
1/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Miasta w Myszkowie z
dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta w
Myszkowie oraz ustalenia ich składu osobowego.
Głosowano w sprawie:
1) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta w
Myszkowie oraz ustalenia ich składu osobowego.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (8)
Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Zofia Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder,
Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
BRAK GŁOSU (1)
Beata Jakubiec-Bartnik
NIEOBECNI (1)
Eugeniusz Bugaj
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie jednogłośnie.
Do punktu 7.
Sprawy różne.
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Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy w sprawach różnych oprócz apelu, tutaj
może ja zabiorę głos. To do wszystkich nas już chyba dotarło, apel w sprawie centralnej
ewidencji emisyjnych budynków. Czy w sprawie tego Apelu Państwo macie jakieś pytania,
uwagi? Z uwagi na brak pytań do tematu apelu zapytał, czy radni mają jakieś inne pytania?
W dyskusji wzięli udział:
Radny p. Tomasz Szlenk zapytał, czy do pana przewodniczącego wpłynęło może jakieś pismo
od byłej Pani dyrektor SP nr 3 na naszą komisję? Pani Burmistrz chciałem zapytać odnośnie
remontu, budowy, modernizacji drogi przy SP nr 5. Czy ten termin zostanie dotrzymany, czy
ta droga będzie do 30 września otwarta, czy firma zwróciła się o wydłużenie tego terminu?
Widzimy, że te prace są na ukończeniu już, chciałem się tylko zapytać, czy firma się wyrobi.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda odpowiedział, że na naszą komisję, przynajmniej na
moje ręce nie wpłynęło żadne pismo od byłej dyrektor SP nr 5.
Radna p. Elżbieta Doroszuk powiedziała, że chciała serdecznie na ręce Pani Burmistrz
podziękować wszystkim dyrektorom szkół podstawowych, w których to szkołach odbył się
bieg Orląt w piątek. Bardzo serdecznie dziękuję za współorganizacje tego biegu i dziękuję też
koleżance Iwonie Skotnicznej i Małgosi Skinder za obecność w SP nr 1, SP nr 5 i SP nr 7.
Pani Burmistrz powiedziała, że jeżeli chodzi o termin zakończenia inwestycji na drodze przy
SP nr 5 to póki co nie ma informacji o konieczności przedłużania tego terminu. Mamy nadzieję,
że 30 września temat zostanie ostatecznie zamknięty. Gdyby coś się działo będę miała okazję
ewentualnie poinformować Państwa jeszcze na sesji.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy jeszcze są jakieś pytania w sprawach
różnych? Zapytał, czy radni maja jeszcze 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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