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

Protokół nr 4/19
4 Posiedzenie w dniu 30 kwietnia 2019r.
Obrady rozpoczęto 30 kwietnia 2019r. o godz. 10:30, a zakończono o godz. 11:03 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 Aleksandra Podgórska- Dyrektor MDK w Myszkowie.
4. Pan Piotr Wysocki –Dyrektor MOSiR w Myszkowie.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 11 grudnia 2018r.
3.Analiza sprawozdania finansowego MDK i MOSiR za rok 2018, 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
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?
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Nie zgłoszono uwag.
Głosowano w sprawie:
ustalenie 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 posiedzenia komisji z dnia 11 grudnia 2018r.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda powiedział, że protokół był do wglądu w biurze rady.
Czy państwo zgłaszają jakieś uwagi?
Nie zgłoszono żadnych uwag.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 11 grudnia 2018r..
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 3.
Analiza sprawozdania finansowego MDK i MOSiR za rok 2018, w tym przedstawienie
struktury dochodów i wydatków z poszczególnych usług w ujęciu miesięcznym.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie
MDK. Czy są jakieś pytania?
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że chce podnieść taką sprawę, która była na
wczorajszej komisji budżetowej. Spółka wodno-kanalizacyjna przedstawiła nam walory picia
wody z kranu. Ja ma taką propozycję, żeby MDK włączył się w propagowanie tej akcji. Ja
miałam taki pomysł, żeby miasto ewentualnie kupiło dystrybutor do rozprowadzania takiej
wody na imprezach, ale może by to zrobił dom kultury? Przede wszystkim propagowania
picia naszej zdrowej wody kranowej.
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że musi się
zorientować ile to kosztuje.
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Radny p.Norbert Jeczalik powiedział, że tak jak na szybko zobaczył to około 5-7 tyś zł.
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że się zorientuje. Jeśli
będzie taka akcja ogólno miejska to jak najbardziej włączymy się.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda powiedział, że co do wody to zwracał uwagę, że
może woda jest czysta i zdrowa, ale jest twarda. Twarda woda w dalszym ciągu nam utrudnia
życie. Nasze urządzenia pokrywają się dosyć szybko kamieniem. Również p.dyrektor MOSiR
przesłał sprawozdanie. Czy państwo macie pytania?
Radny p.Norbert Jeczalik zapytał jak MOSiR po remoncie?
Pan Piotr Wysocki dyrektor MOSiR w Myszkowie powiedział, że ludzie widzą różnice, są
pozytywnie nastawieni.
Radny p.Tomasz Szlenk zapytał czy wracają na siłownię te osoby, które odeszły?
Pan Piotr Wysocki dyrektor MOSiR w Myszkowie powiedział, że tak.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda powiedział, że zgłaszali się do niego mieszkańcy
o jakieś niedociągnięcia w sprzątaniu. Nawet przesłano mi zdjęcia. Między sobą to
wyjaśniliśmy, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało również na komisji, jakie to były przyczyny
tych zaniedbań w sprzątaniu. Czy się sytuacja zmieniła?
Pan Piotr Wysocki dyrektor MOSiR w Myszkowie powiedział, że zwracał uwagę na to, żeby
ludzie nie wchodzili w butach brudnych na teren. To jest właśnie efekt tej sytuacji. Mamy
teraz płytki na podłodze i wykładzinę antypoślizgową. Płytki szybciej biorą brud na siebie.
Mamy wynajętą firmę sprzątającą, która nam to trzy razy w nocy sprząta, a oprócz tego mamy
moich pracowników, którzy to w dzień sprzątają. Oczywiście zostało to usunięte.
Potwierdzam, było brudno. Jestem też umówiony z firmą dostarczającą środki chemiczne,
która przyjedzie i przedstawi, jakimi środkami możemy to czyścić i konserwować, żeby to tak
szybko nie chwytało brudu. Muszą być te płytki antypoślizgowe przez co są porowate, one
szybciej chwytają brud. Jeżeli się ktoś przewrócił, są różne sytuacje, to pierwsze co to
przychodzi firma ubezpieczeniowa, prosi o adres, sprawdza. Również sprawdzamy przy
wejściach na szatnie i ludzie mogą wchodzić tylko w obuwiu zmiennym. Przychodzą
z dziećmi i nie zmieniają butów i to się wszystko wnosi na płytki, które są porowate.
Rozmawiamy z rodzicami. Powoli się przyzwyczajają, że muszą przyjść w klapkach, wejść,
przebrać dziecko, a nie wchodzić w tych butach, w których się chodzi po ulicy.
Radny p.Norbert Jeczalik powiedział, że ma pytanie odnośnie muzyki. W poprzedniej
kadencji kolega Darek Muszczak tu zwracał uwagę pod kątem muzyki, która jest puszczana
na obiekcie. Czy pan szuka jakiegoś rozwiązani?
Pan Piotr Wysocki dyrektor MOSiR w Myszkowie poinformował, że już ma rozwiązanie.
Będzie muzyka, wykupiliśmy ZAIKS, na dniach to będzie załatwione.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
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1)Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/194/16 z dnia 6
października 2016r. w sprawie wskazania jednostek organizacyjnych Gminy Myszków
obsługiwanych przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
oraz zakresu prowadzonej obsługi.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda zapytał czy są pytania w związku z tym projektem?
Nie zgłoszono pytań.
Głosowano w sprawie:
1)Zaopiniowanie projektu uchwały- jednostki obsługiwane przez MZAESZiP.
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
2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Myszków oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda zapytał czy są pytania w związku z tym projektem?
Nie zgłoszono pytań.
Głosowano w sprawie:
2)Zaopiniowanie projektu uchwały- plan sieci szkół.
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 5.
Sprawy różne.
Radny p.Eugeniusz Bugaj powiedział, że chciałby się dowiedzieć dlaczego szkoła nr 3 nie
wzięła udziału w dniach otwartych zespołu szkół nr 1? Miałem telefony od rodziców
bezpośrednio z pytaniem czy będzie jeszcze kolejny dzień otwarty dla młodzieży, bo
p.dyrektor w dniu wczorajszym nie wyraziła zgody na wyjście ze szkoły. Chciałbym poznać
przyczyny, jeśli to możliwe. Nie dzisiaj. Trochę to jest przykre. Szkoła jest bardzo blisko.
Jeśli potrzebują skorzystania z naszego obiektu, to żeśmy nie utrudniali współpracy szkole nr
3, a tu pewnego rodzaju afront.
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Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że jest to zupełnie
niezrozumiałe. Wyjaśnię sprawę.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda powiedział, że ma pytanie odnośnie strajku. Czy
rozważa miasto sposób rekompensowania nauczycielom tych potrąceń z pensji?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że w tej chwili
jesteśmy po wypłaceniu wynagrodzeń za miesiąc strajku. Wynagrodzenia te zostały obliczone
zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn. wynagrodzenie zasadnicze zostało pomniejszone
i zgodnie z regulaminem wynagradzania zostały również pomniejszone dodatki za okres, za
który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. W tej chwili czekamy tak naprawdę na
rozwiązanie krajowe. Obserwujemy, jak to będzie przebiegało w poszczególnych gminach,
poszczególnych powiatach. Trudno mi odpowiedzieć czy taka możliwość w ogóle będzie
w gminach, jeśli chodzi o strajk nauczycieli staramy się zachowywać możliwie najbardziej
neutralnie, jak się da w tej sytuacji czyli chcemy dostosować się do obowiązujących
przepisów, równocześnie szanując prawo nauczycieli do upominania się o wzrost
wynagrodzeń. W tej chwili nie odpowiem wiążąco czy takie możliwości w ogóle będą, jak to
się będzie w kraju odbywało. Z informacji, które posiadam wynika, że rekompensat za strajk
być nie może.
Radny p.Tomasz Szlenk powiedział, że w innych gminach w formie nagród zostają
przeznaczone jakieś pieniążki dla nauczycieli. Jest to robione w inny sposób, w formie
nagrody dla nauczycieli, przyznawana jednorazowo. Czy jest brany pod uwagę taki temat,
żeby zrekompensować nauczycielom ten strajk.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że jeśli chodzi
o rekompensatę za strajk na ten moment wydaje się, że jest to niemożliwe.
Radny p.Tomasz Szlenk powiedział, że nagrody możemy przyznać.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że my nie możemy
przyznawać nagród. To dyrektor decyduje o przyznawaniu nagród motywacyjnych i innych
form, natomiast na pewno nie może być takiej sytuacji, że będzie to traktowane, jako
rekompensata za stratę. Tak wynika z moich informacji, natomiast sprawa jest bardzo gorąca,
dyskutowana jest w całym kraju i zobaczyły, jak ta sytuacja będzie ewaluować na terenie
kraju.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda powiedział, że rozumie, że jednorazowo, te
nienależne pieniądze zostały im potrącone.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że nie jednorazowo,
dlatego, że wyraziliśmy zgodę i posiadamy opinię prawną, która mówi, że jesteśmy w stanie
rozłożyć, ponieważ nauczyciele dostają wynagrodzenie z góry, więc nastąpiło tak jakby
wypłacenie nienależne, bo w miesiącu następnym nauczyciele….
Radny p.Eugeniusz Bugaj powiedział, że myśli, iż jest to błędne tłumaczenie. Po pierwsze
wynagrodzenie zostało wypłacone przed podjęciem wykonania pracy. W związku z tym
następuje nie potrącenie, a odliczenie wynagrodzenia. W związku z tym nie ma tutaj
zastosowania kodeks pracy, bo potrącamy za coś, a tu odliczamy za coś za co zapłaciliśmy,
a nie zostało wykonane. W związku z tym każdorazowo potrzebna będzie zgoda pracownika
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na to, żeby mu odliczyć w jakiejś tam proporcji, jeśli zgodziliśmy się na odliczenie nie
jednorazowe tylko rozłożenie na raty.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że tak się właśnie
dzieje. Wyraziliśmy zgodę na to, żeby to odliczenie następowało w dogodny dla pracownika
sposób. Wiadomo, że to są różne kwoty w przypadku różnych nauczycieli i to oni sami
decydowali o tym czy chcą tego odliczenia jednorazowo czy w dogodnych dla siebie ratach.
Tak się to zadziało. Wyraziliśmy zgodę, oczywiście po zasięgnięciu opinii merytorycznej.
Radny p.Tomasz Szlenk powiedział, ze chce dopytać czy zgłoszony został do ministerstwa
wniosek o budowę tego boiska ze sztuczna nawierzchnią na stadionie?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że tak. On obejmuje tą
drugą fakturę z MOSiR, płatną w tym roku i budowę boiska.
Radny p.Norbert Jęczalik powiedział, że ma pytanie odnośnie tego strajku. Pytam w imieniu
rodzica. W jaki sposób nauczyciele będą chcieli nadrobić materiał. Mnie to dotyczy
bezpośrednio, bo to dziecko będzie musiało jakoś ten zaległy materiał nadrobić.
Radny p.Tomasz Szlenk powiedział, że de facto i tak były te dni wolne, bo były egzaminy
ośmioklasistów, gimnazjalistów i tak te dzieci by nie poszły do szkoły.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda powiedział, że to zależy od różnych sytuacji
w różnych szkołach. Nauczyciel odpowiada za realizację podstawy programowej, również
dyrektor.
Radny p.Norbert Jęczalik zapytał czy są przesłanki do tego, że dzieci będą musiały chodzić
w sobotę i nadrabiać?
Radny p.Eugeniusz Bugaj powiedział, że nie ma takiej podstawy prawnej ani możliwości. Nie
ma możliwości odpracowania dnia wczorajszego, natomiast nauczyciel realizuje podstawę
programową i wie, jaki materiał powinien zrealizować.
Radny p.Norbert Jęczalik powiedział, że czasu jest mniej.
Radna p.Beata Jakubiec-Bartnik powiedziała, że są jeszcze korepetycje.
Radny p.Norbert Jęczalik powiedział, że nie godzi się na żadne korepetycje, to szkoła jest od
tego, żeby uczyć dzieci. Problem jest w całej oświacie. Powinien być zmieniony system
oświaty.
Radny p.Tomasz Szlenk powiedział, że na inne sprawy są pieniądze, a na nauczycieli nie ma.
Uważam, że powinni więcej zarabiać
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że jeśli chodzi o nadzór
merytoryczny nad realizacją programu to za to odpowiada kuratorium oświaty. Ten organ
będzie sprawował nadzór nad tym zakresem. To nauczyciel odpowiada za realizację podstawy
programowej.
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Radny p.Norbert Jęczalik zapytał o lokal przy ul. 3 Maja. Chodzi o herbaciarnię. Co się z nim
dzieje?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że lokal przy ul.3 Maja
jest w dyspozycji stowarzyszenia „Między Nami”, który będzie realizował miedzy innymi
projekty kierowane do mieszkańców miasta, również do osób starszych. W tej chwili trwa
tam remont. Mam nadzieję, że niedługo zostanie otwarty. On będzie na cele społeczne
przeznaczony. Jeżeli chodzi o to, jakie kwoty są za dzierżawę, przez jaki czas ten lokal był
pusty, na ten temat przygotuję dla państwa odpowiedź, ale ze względu na to, że wczoraj
komisja skończyła się późno, jestem w tej chwili sama w urzędzie, nie zdążyłam przygotować
na dzisiejszą komisję.
Radny p.Norbert Jęczalik powiedział, że ostania odpowiedź, jaką dostał, chyba też dostał
najemca, idea była taka wypowiedzenia tego lokalu, że to jest lokal w centrum miasta i że
stawka za ten lokal była niższa niż wszyscy, którzy płacą w tym obszarze. Czyli idea KZGM
była taka, że ten lokal miał zarabiać więcej niż zarabiał do tej pory. Rozumiem, że tutaj jest ta
polityka cały czas jednoznaczna?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że nieco inne zasady są
przy wynajmowaniu w celach komercyjnych, a nieco inne udostępnianiu stowarzyszeniu na
cele statutowe.
Radny p.Norbert Jęczalik powiedział, że nie rozumie. KZGM miał jedną, jasną politykę, że
ten lokal ma przynosić dochody. Nie mam nic przeciwko stowarzyszeniu, niech więcej
powstaje takich organizacji, tylko mówię o samej polityce KZGM-u. Pan, który wynajmował
przez 20 lat dostał wypowiedzenie, płacił miesiąc w miesiąc czynsz regularnie. Idea KZGM-u
była taka, że ten lokal ma być stworzony po to, żeby przynosił większe dochody niż do tej
pory. Jeśli ten lokal zostanie teraz przekazany za symboliczną złotówkę miesięcznie czy inną
kwotę, to jest dla mnie niezrozumiałe. Wypowiada się najemcy, który przez 20 lat utrzymuje
ten lokal, wyremontował, płacił podatki, był wizytówką pewnego rodzaju, ludzie też byli
przywiązani do tego miejsca.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że przygotuje
odpowiedź. Natomiast proszę też zwrócić uwagę na to, że ten lokal został wypowiedziany już
po zlikwidowaniu tej działalności. Proszę nie odwracać sytuacji. To nie wypowiedzenie było
przyczyną likwidacji tej działalności. Odwrotnie. Tam nastąpiło zlikwidowanie działalności
gospodarczej i w grę wchodził podnajem tego lokalu, dlatego nie możemy w tej chwili
odwracać rzeczywistości.
Radna p.Iwona Skotniczna powiedziała, że ten pan, który prowadził ten lokal był na komisji u
nas.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że on nie zlikwidował
po naszym wypowiedzeniu
Radna p.Iwona Skotniczna powiedziała, że pewnie miał jakieś przeszkody, że musiał
zlikwidować. Jakie były kryteria, że akurat takie stowarzyszenia, a nie inne? Czy nie byli
zainteresowani tym lokalem?
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Radny p.Tomasz Szlenk powiedział, że my też jako ZHP szukaliśmy rok temu lokalu
w mieście. Duża organizacja, prężnie działająca. Powiedziano, że nie ma żadnego lokalu.
Płacimy 1000 zł miesięcznie za wynajęcie. Musieliśmy wyremontować, też jesteśmy
stowarzyszeniem działającym non profit. Jak byśmy wiedzieli, że jest coś takiego, to na
pewno byśmy przystąpili.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że rok temu nie
mieliśmy tego lokalu.
Radny p.Norbert Jęczalik powiedział, że przecież na pewno oferta była, zapytanie.
Radny p.Tomasz Szlenk powiedział, że rozumie, że nie ma innych miejsc. Dziwi tylko, ja nie
byłem w poprzedniej kadencji, dlaczego nie zostało to komercyjnie wynajęte, ale nie temu
panu, tylko komuś innemu, gdzie by mógł ten lokal dochody jakieś tam przynosić dla miasta,
tylko jest przekazane stowarzyszeniu, które powstało 3 miesiące temu.
Radna p.Beata Jakubiec-Bartnik powiedziała, że powstało 22 maja 2018r.
Radna p.Elzbieta Doroszuk zapytała czym zajmuje się to stowarzyszenie, dlaczego
w centrum? Stowarzyszenie może być gdzieś na uboczu.
Radna p.Beata Jakubiec-Bartnik powiedziała, że chyba powinien być przetarg.
Radny p.Norbert Jęczalik powiedział, że do tego dąży. Taka była idea KZGM, że ten lokal ma
zarabiać na siebie tyle, ile zarabiają na siebie lokale w centrum.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że to stowarzyszenie
realizuje programy związane z integracją mieszkańców miasta, również programy dla osób
starszych.
Radna p.Iwona Skotniczna powiedziała, że chciała dopytać, bo do końca kwietnia jest
złożenie arkuszy organizacyjnych. Jak wygląda zatrudnienie nauczycieli. Czy są jakieś
informacje, że nauczyciele mogą stracić pracę czy ewentualnie brakuje nauczycieli
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że jest na świeżo po
rozmowie. W tej chwili p.kierownik MZEASiP pojechała do kuratorium, żeby zawieźć te
arkusze. Na terenie naszej gminy nie ma zwolnień nauczycieli, natomiast z tego względu, że
w naszych szkołach ubył jeden rocznik, pół rocznika gimnazjum nauczyciele będą
w zasadzie, potocznie mówiąc, na podstawowych etatach, nie mamy godzin nadliczbowych.
To na pewno przełoży się na ewentualne wypłaty wynagrodzeń uzupełniających w następnym
roku, natomiast nie mamy takiej sytuacji, że będą zwolnienia nauczycieli.
Radna p.Iwona Skotniczna zapytała o wszystkich pozostałych pracowników oświaty?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że jeśli chodzi
o pracowników pozostałych, to z tego względu, że zniknął nam jeden rodzaj szkoły, nastąpią
zmiany w zatrudnieniu sekretariatów. Za zatrudnienie obsługi w sekretariatach odpowiadają
dyrektorzy szkół. Z tego co wiem nastąpi zmniejszenie, chyba o połowę etatu w szkole nr 5
i również o połowę etatu w szkole nr 1. Wcześniej nastąpiło zmniejszenie sekretariacie
w szkole nr 3.
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Radny p.Eugeniusz Bugaj powiedział, że wsłuchując się w retorykę p.burmistrz, można
zrozumieć, że jednak zwolnienia będą, bo zmniejszenie etatu i wypowiedzenie warunków
pracy i płacy wiąże się z brakiem możliwości zapewnienia pełnego zatrudnienia.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że w tej chwili te
zmniejszenia następują, natomiast to nie znaczy, że nie zaproponujemy pracy gdzie indziej.
Radny p.Eugeniusz Bugaj powiedział, że nie chce personalnie, bo domniemywam, że macie
stworzony bank godzin, w której jednostce występują (…) oczywiście za zgodą danego
pracownika, ale w tej sytuacji wystąpi art. 20, bo część może nie wyrazić zgody na
zmniejszenie lub uzupełnianie etatu w innej placówce, wtedy może mieć zastosowanie art. 20.
W związku z tym domniemywam, że mogą to być osoby, które mogą skorzystać z zasiłku
kompensacyjnego.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że to jest sytuacja,
która jest związana z brakiem godzin i to jest warunek konieczny, natomiast te osoby tak, jak
Pan wspomniał albo świadczenia kompensacyjne albo emerytury i tutaj wydaje się, że ta
sytuacja jest o tyle pod kontrolą, że te osoby nie zostaną z takim typowym wypowiedzeniem,
zwolnieniem (…) bez żadnych świadczeń.
te osoby nie zostały osoby tak, jak pan wspomniał……………………..
Radny p.Eugeniusz Bugaj podsumował, że dzieje się to raczej drogą pokojową niż sądową.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodniczący komisji

Jacek Trynda

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