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

Protokół nr 6/19
6 Posiedzenie w dniu 24 czerwca 2019r. w MDK w Myszkowie s.28.
Obrady rozpoczęto 24 czerwca 2019r. o godz. 10:00, a zakończono o godz. 10:56 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.
1.Wakacje 2019 - proponowane przez MDK, MOSiR, formy wypoczynku.
3.Informacja na temat stanu i funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ze
wskazaniem kosztów utrzymania oraz niezbędnych remontów i inwestycji.
4.Zapoznanie z arkuszami organizacyjnymi szkół i przedszkoli.
5.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6.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
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obrad. Przedstawił porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia komisji wszyscy radni
otrzymali. Zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do porządku?
Nie zgłoszono uwag.
Głosowano w sprawie:
ustalenie porządku obrad.
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, Małgorzata Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
NIEOBECNI (1)
Norbert Jęczalik
Do punktu 2.
Wakacje 2019 - proponowane przez MDK, MOSiR, formy wypoczynku.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda poprosił o zabranie głosu przez p.dyrektor MDK.
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie podziękowała, że radni przyjęli
zaproszenie do MDK na obrady komisji. Będę prosiła o głos w sprawach różnych, bo będę
chciała poopowiadać o działalności, ale tu państwo sprawozdanie merytoryczne nasze
otrzymali już wcześniej i była na ten temat rozmowa. Bardziej chciałabym porozmawiać
o planach na przyszłość, kilka rzeczy przedstawić na żywym materiale. Jeśli chodzi o akcję
„Lato w mieście” to tak, jak co roku trzy tygodnie, od 5 do 23 sierpnia w MDK codziennie od
poniedziałku do piątku, przez 4 godziny, od 10 do 14 na zasadzie pól koloni czyli zgłaszanych
do kuratorium oświaty, dzieci w liczbie 45 będzie u nas uczestniczyło w zajęciach.
Proponujemy dzieciom wszystko to czym na co dzień możemy się tu pochwalić czyli
wszystkie zajęcia teatralne, wokalne, taneczne, oprócz tego wycieczki. Zajęcia są bezpłatne
dzięki dofinansowaniu z gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani,
więc wszystkie dzieci mogą z zajęć skorzystać i mają zapewniony codziennie bezpłatny
posiłek.
Radna p. Beata Jakubiec-Bartnik zapytała czy są jeszcze wolne miejsca?
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że jeszcze nie
prowadzimy zapisów, więc są. Jak tylko pokaże się plakat będziemy prowadzić zapisy z racji
tego, że dopiero w sierpniu mamy akcję. Dzieci w wieku szkolnym od 6 do 12 lat.
Radna p.Elżbieta Doroszuk zapytała, jakie są warunki rekrutacji?
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że generalnie dziecko
musi mieć skończone 6 lat i nie ukończony 12 rok życia. Liczy się kolejność zgłoszenia.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała czy planowany jest jakiś procent nadwyżki?
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Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że zawsze jest. Nie
mówię o tym głośno, ale wychowawców mamy tak dobranych, żeby starczyło nam ich na 50
osób. Tak było w czasie akcji „Zima w mieście”, zrobiliśmy listę rezerwową 5 osób i te 5
osób akurat wskoczyło. Czasem zdarza się, że ktoś zapisuje dziecko na 1 tydzień, pozostałe 2
tygodnie jest. Trochę stosujemy to wymiennie, w sumie trzy tygodnie to robimy. Mamy
margines 5 osób i wychowawców na 50 osób, żeby było zgodnie z przepisami.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda poprosił o zabranie głosu przez p.dyrektora MOSiR.
Pan Piotr Wysocki dyrektor MOSiR w Myszkowie powiedział, że jak co roku organizowane
jest „Lato w mieście”. Głównym atutem jest basen, gdzie jest cena promocyjna dla dzieci
z Myszkowa po 2 zł, od godziny 8 do 13 i oczywiście kompleks „Dotyk Jury”, gdzie
codziennie jest instruktor, opiekun grup, gdzie dzieci mogą korzystać z piłki plażowej,
koszykówki, piłki nożnej i innych atrakcji. Na koniec wakacji zawsze przeprowadzamy
turnieje dla wszystkich uczestników, żeby w każdej dyscyplinie, gdzie próbowali swoich
umiejętności, gdzie mogą w formie rywalizacji, z nagrodami dla najlepszych zespołów, są
uhonorowani medalami, dyplomami. Już zaczynamy tu z okazji Dni Myszkowa plażówkę
w kategorii kobiet, mężczyzn i potem w sierpniu nocne rozgrywki piłki plażowej, które też się
cieszą bardzo dużą popularnością i zainteresowaniem mieszkańców i przyjezdnych gości.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała czy na ten basen jest nieograniczona ilość dzieci?
Pan Piotr Wysocki dyrektor MOSiR w Myszkowie potwierdził.
Do punktu 3
Informacja na temat stanu i funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ze
wskazaniem kosztów utrzymania oraz niezbędnych remontów i inwestycji.
Pan Piotr Wysocki dyrektor MOSiR w Myszkowie powiedział, że w administracji MOSiR to
jest tak, że obiekt jest na ul.Miedzianej- kryta pływalnia, jest stadion miejski na ul.Pułaskiego,
jest też u nas w administracji „Orlik” na Mrzygłodzie, na zasadzie użyczenia administrujemy
również orlikiem białym w okresie zimowym- lodowisko, również „Dotyk Jury”. To są
obiekty, które się starzeją i technika basenowa, koszty utrzymania basenu to są duże kwoty.
W tym roku jesteśmy po zakończeniu remontu, ale w przeciągu 2 lat na pewno będzie nas
czekała wymiana folii basenowej, ma już 10 lat, ta folia też ma swoją żywotność, gwarancję
i to są następne inwestycje. Trzeba też już wymieniać filtry do wody basenowej, to są
nieustające prace. Odnośnie stadionu miejskiego to ten budynek jest w takim stanie, ale
robimy co możemy. Budynek budowany przez zakłady papierni. Do budynku głównego były
doklejane następne jakieś pomieszczenia, bez fundamentów. Te budynki rozchodzą się od
siebie, pękają. Dwa razy w roku robimy remonty, ale to wymaga generalnego remontu, żeby
funkcjonowało.
Radny p.Tomasz Szlenk powiedział, że ma nadzieję, że za rok będzie nowy budynek.
W budżecie partycypacyjnym jest, zachęcamy do głosowania na ten budynek. Jeżeli
przejdzie, to skończy się ten problem dla funkcjonowania dzieci, młodzieży w normalnych
warunkach w XXI wieku. Będą mogły korzystać z nowego obiektu, więc wspólnymi siłami
możemy coś zmienić.
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Do punktu 4.
Zapoznanie z arkuszami organizacyjnymi szkół i przedszkoli.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że radni otrzymali
zestawienia, które pokazują jak wygląda sytuacja w naszych szkołach. Dodatkowo chciałam
poinformować, że arkusze w terminie zostały złożone do kuratorium. Otrzymaliśmy
odpowiedź z kuratorium. W niektórych arkuszach były drobne uwagi do złożonych
dokumentów. Są to uwagi związane z uzupełnieniem informacji o kwalifikacjach nauczycieli,
którzy zostali do arkuszy wpisani, drobne, które będą uzupełniane przy składaniu aneksu nr 1
w sierpniu. Większych uwag do arkuszy ze strony kuratorium nie ma. Sytuacja w gminie
wygląda tak, jak zresztą w całym kraju, znika jedna klasa w tym procesie kształcenia czyli
w szkołach podstawowych ze względu na likwidację gimnazjum. U nas akurat nie było
zwolnień, nie było takiej sytuacji, że musieliśmy redukować kadrę nauczycielską, aczkolwiek
są nauczyciele, którzy skorzystali ze swoich uprawnień i przechodzą na emeryturę, korzystają
z art. 20 Karty Nauczyciela. Jesteśmy po rozmowach z dyrekcjami szkół i ponieważ u nas
dyrektorzy mają stosunkowo wysokie pensum godzin dydaktycznych, to odbyły się takie
rozmowy i wyraziliśmy zgodę na utrzymanie zastępców dyrektorów. Pojawia nam się
zastępca dyrektora w szkole na Ciszówce, zostali utrzymani zastępcy w pozostałych szkołach
zgodnie z informacjami od dyrektorów i zgodnie z ilością oddziałów, która w danej szkole
funkcjonuje, powołani są zastępcy dyrektorów. Przewidziane są takie stanowiska. W zasadzie
ograniczyliśmy, ale o tym też państwo byliście informowani, sekretariaty. W zespole szkól nr
5, w tej chwili już to szkoła podstawowa nr 5, w szkole podstawowej nr 3. W piątce jest
niewielkie obniżenie etatu. Przedstawiłam również państwu informację, ponieważ miałam
informacje od burmistrza, że jesteście państwo zainteresowani wynikami egzaminu
ósmoklasisty, egzaminów gimnazjalnych. Są te zestawienia. Póki co jest to zestawienie gminy
Myszków na tle powiatu, województwa i kraju. Jeżeli będziecie państwo zainteresowani
poszczególnymi szkołami to około połowy sierpnia, czasem końcówka lipca pojawiają się
takie informacje na temat poszczególnych szkół z komisji egzaminacyjnej, bo indywidualnie
szkoły są informowane, ale czasem zdarza się tak, że jeszcze są rozbieżności w tych
informacjach i zwykle posługujemy się informacjami z komisji egzaminacyjnej
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała czy takie informacje można udostępnić na tabletach?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że nie ma żadnego
problemu.
Radna p.Zofia Jastrzębska porosiła o to.
Radny p.Eugeniusz Bugaj powiedział, że poprosi o rozbicie na poszczególne szkoły,
ponieważ to nie jest na ten moment dla nas informacja o pracy poszczególnych jednostek
oświatowych, tylko jest informacja globalna.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że będą, jak tylko
pokaże się informacja na stronie komisji egzaminacyjnej.
Radna p. Beata Jakubiec-Bartnik zapytała o dwa konkursy na dyrektorów szkoły. Szkoła nr 2
w Mrzygłodzie i w przedszkolu. Czy można przedstawić kto tam wygrał.
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Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że przedszkolu nr 5 to
jest dotychczasowa p.dyrektor Teresa Bednarska, w szkole w Mrzygłodzie p.Anna Danek
i w szkole na Światowicie p.Magda Zaczkowska. Do każdego konkursu był jeden kandydat.
Radna p. Beata Jakubiec-Bartnik zapytała czy może do konkursu być tylko jeden kandydat?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że tak.
Radna p.Małgorzata Skinder zapytała czy w szkole nr 5 będzie teraz 1 czy 2 wicedyrektorów?
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że tam jest bez zmian.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda powiedział, że nie zostały skierowane żadne
materiały.
Do punktu 6.
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda poprosił o zabranie głosu przez p.dyrektor MDK.
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że chce powiedzieć co
tu się dzieje i o planach na przyszłość, a później zaprosić na krótką wycieczkę po budynku.
Jak państwo wiecie ogłosiliśmy przetarg na dokumentację projektową całości budynku. Taka
dokumentacja powstaje, już w zasadzie jest gotowa, ale powstawała na bazie koncepcji, którą
już mieliśmy gotową, która była częścią składową dokumentacji przetargowej, więc mniej
więcej wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało i chciałabym państwa z tym zapoznać, jak to
będzie wyglądało i jak to będzie funkcjonowało. Chciałabym na początku opowiedzieć kilka
słów o tym co u nas się dzieje, oczywiście nie będę się rozwodzić na temat tych imprez
dużych, bo wszystko państwo wiecie, bo sprawozdanie merytoryczne zostało przekazane.
Natomiast chciałabym trochę opowiedzieć pod kątem remontu, o zajęciach naszych stałych,
tych, których tak naprawdę na zewnątrz nie widać. Duże imprezy, spektakularne tj. różne
spektakle, Dni Myszkowa to są rzeczy, które widać, są plakaty, ludzie przychodzą, cieszymy
się, że jest frekwencja, że myszkowianie są zainteresowani. Natomiast dużo pracy, która
zajmuje największą część budynku, to są nasze zajęcia stałe czyli praca od podstaw z dziećmi,
z dorosłymi. Mamy dużo zajęć dla dzieci, ale też dużo zajęć do seniorów. To są ludzie, którzy
w liczbie ponad 400 osób na dzień dzisiejszy korzystają z naszych zajęć stałych. To przede
wszystkim dla nich bardzo nam zależy na remoncie tego budynku. Mamy go pięknie
odnowionego z zewnątrz i bardzo ważne dla nas jest to, żeby można go było wyremontować
w środku. Jeśli chodzi o nasze zajęcia stałe to oprócz zespołu folklorystycznego „Jurajskie
Igraszki”, który liczy na dzień dzisiejszy ponad 80 osób, jest to zespół wielopokoleniowy,
przyjmujemy dzieci od piątego roku życia, a utworzyła się nam ostatnio również grupa
dorosłych, która liczy 18 osób. Kto z państwa był na jubileuszu 10-lecia MUTW to miał
okazję zobaczyć tę grupę dorosłą. Na dzień dzisiejszy zespół liczy ponad 80 osób. Mamy też
oczywiście plastyków nieprofesjonalnych, który działa już ponad 35 lat. Teraz 1 lipca
wyjeżdżają na plener do Sandomierza. Działają też bardzo prężnie, powstają piękne obrazy,
które są zewidencjowanie, co jakiś czas można oglądać wystawę, w ubiegłym miesiącu była
taka wystawa na holu na dole. Klub modelarstwa kartonowego, bardzo nieliczna
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reprezentacja, ale to wynika chyba ze specyfiki, bo trzeba mieć ogromną cierpliwość
i manualne zdolności, bo rzeczywiście kleją modele z kartonów, ale pomimo, że członków
jest niewielu, chyba najbardziej dostrzegana w ogólnopolskich konkursach nasza grupa. Za
każdym razem jak jadą na jakiekolwiek konkursy to przywożą ze sobą medale i często są to
złote. To są rzeczy, których ogólnie nie widać. My oczywiście się tym chwalimy na
facewbooku, natomiast chciałabym, żebyście państwo też się z tym zapoznali ode mnie.
Mamy młodych plastyków „Pędzelek” dla dzieci w wieku szkolnym, naprawdę prężnie
działają. Dzieci malują i tworzą z masy solnej, bardzo fajne i kreatywne zajęcia. Mamy
zabawy eksperymentalne dla dzieci już 3-letnich, siedzą tutaj na zajęciach, oczywiście
z rodzicami. To są takie typowo manualne zajęcia, które uczą dzieci, rozwijają zdolności
sensoryczne, percepcyjne, też się cieszą ogromnym powodzeniem. Mamy grafikę użytkową.
Jesteśmy chyba jedyną placówką, nawet chyba w powiecie, która posiada prasę graficzną
dzięki współpracy ze stowarzyszeniem „Dworzec Kultura”. Dzieci uczą się tej grafiki
użytkowej, to jest dla nich coś niesamowitego, bo tego nie ma w szkołach. Mamy również
ceramikę, dzięki współpracy ze stowarzyszeniem zakupiliśmy piec ceramiczny. Tu odbywają
się zajęcia dla dzieci i dla dorosłych. Cykle są dwumiesięcznie, natomiast z założenia miało
być tak, że cykl dwumiesięczny i następna grupa, ale ludzie nie chcą od nas odchodzić i cały
czas tych grup przybywa. Mamy trzy teatry. Jesteśmy teraz po trzech premierach. Jesteśmy po
premierze „Pchły Szachrajki”. Dwa spektakle przy pełnej widowni. Jesteśmy po premierze
teatru młodzieżowego „Eldorado”, teatru „Fajrant”, prawie pełna sala, również dwa
niesamowite spektakle. Również „Piotruś i piraci” teatru „Czarny kot” czyli teatru dorosłego,
również prawie pełna sala. Bardzo się cieszymy, że ludzie chcą się bawić w teatr i są ludzie,
którzy chcą to oglądać. Jakby nie było to są teatry amatorskie, a gramy przy prawie pełnej
widowni i to nie raz, a dwa, trzy razy gramy spektakle, jeśli są przygotowywane premiery.
Mamy zespół estradowy „Eskadra”, który jest ewenementem chyba na skalę wojewódzką,
może jesteśmy jednym z dwóch lub trzech, który wyjeżdża. W ubiegłym roku byli
w Warszawie, śpiewali przed grobem Nieznanego Żołnierza. Zespół, który też jest
dostrzegany gdzieś dalej. Jest studio muzyki i piosenki, gdzie dzieci szlifują swoje wokalne
zdolności. Młodzieżowa orkiestra MDK, która też liczy bardzo wielu członków i też jest
ewenementem. Przyjeżdżają do nas ludzie nie tylko z Myszkowa, ale też z okolic, z Łaz,
Poraja, Koziegłów, Janowa i dzieciaki w tej orkiestrze uczestniczą. Mamy chór dorosłych
MDK, mamy „Małą akademię gitary”, gdzie kształcimy indywidualnie naukę grania na
gitarze. Od stycznia 2017r. w naszych strukturach mamy MUTW, który też bardzo mocno się
rozrósł, liczy 158 członków. Oni mają mnóstwo stałych zajęć, mają lektoraty z języków:
angielski, niemiecki, włoski, francuski, rosyjski. Mają zajęcia z szachów, scrable, florystykę.
Są bardzo aktywni i to oni cały czas wychodzą z kolejnymi propozycjami tych zajęć stałych.
To jest ponad 400 osób, które w całym tygodniu uczestniczy w zajęciach, popołudniami
bywają. Wtedy tak naprawdę najwięcej się dzieje. Właśnie dla nich potrzebujemy remontu
tych sal. Najważniejsza sprawa to dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
to jest priorytet. Mamy wśród osób, które korzystają z zajęć osoby niepełnosprawne, ale nie
mamy osób na wózkach. Myślę, że właśnie w dużej mierze ze względu na bariery
architektoniczne, bo zajęcia też odbywają się na górze. Jeżeli chodzi o salę widowiskową to
osoba wjedzie, ale musi być na samym końcu sali, nie zjedzie niżej, bo jest wąsko. Są takie
rzeczy, które nam utrudniają pracę w codziennym życiu choć staramy się, żeby to
wyeliminować. Kanalizacja jest w złym stanie, są narzekania, że z toalet wydobywa się
nieprzyjemny zapach. Na dole są dwie toalety, a czasami w budynku jest jednocześnie 200
osób. Przydałoby się dużo więcej tych toalet i usprawniona kanalizacja. Światło na scenie,
akustyka. Jesteśmy po przetargu na projekt akustyczny, zrobiliśmy to już w ubiegłym roku
i tą dokumentację, którą mamy włożyliśmy w dokumentację przetargową dla firmy, która
teraz projektuje i na tej podstawie, na tej bazie ma nam zaprojektować wnętrze sali
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widowiskowej z uwzględnieniem wszystkich tych parametrów, które są zawarte w tej
dokumentacji akustycznej. Dokumentacja akustyczna zawiera w sobie również projekt
wyposażenia audiowizualnego i oświetleniowego. Potrzebne nam oddzielenie prądu do
oświetlenia od prądu potrzebnego do nagłośnienia. Mamy bardzo dużo potrzeb, bo dużo ludzi
korzysta z zajęć. Ponad 43 tyś osób w ubiegłym roku wzięło udział w naszych wszystkich
imprezach. Na zewnątrz budynek wygląda przepięknie, oszczędności na ogrzewaniu są spore,
natomiast tu w środku chcemy pójść z duchem czasu, bo są tu miejsca, które pamiętam jako
mała dziewczynka, gdy należałam do zespołu, nie zmieniły się w ogóle. Chcielibyśmy, żeby
jeszcze więcej osób przychodziło, a te które już przychodzą nie miały powodu do narzekań.
Oczywiście wymiana foteli na sali widowiskowej. Są niewygodne, ale po remoncie stracimy
miejsca. Nie ma możliwości, żeby było inaczej stracimy ponad 100 miejsc na sali
widowiskowej, ale zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi przeciwpożarowymi
muszą być większe odległości między rzędami, krzesła będą szersze, większe odległości od
ściany. Tych rzeczy nie da się przeskoczyć
Radna p.Elżbieta Doroszuk zapytała ile jest krzeseł teraz?
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że 430. Mam
nadzieję, że będzie około 300. Nie dostałam jeszcze ostatecznego projektu, ale rozmawiałam
z p.architektem.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała czy z balkonem?
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że balkon zostaje i też
zmniejszona liczba. Będą podniesione dwa tylne rzędy, które są mało funkcjonalne.
Z architektem jestem w stałym kontakcie i on wie, że ma tak zrobić, żeby tych miejsc było jak
najwięcej, ale też straż pożarna musi nam odebrać budynek po remoncie. Bardzo jest dla nas
ważny cały system sterowania nad sceną. Teraz czasem potrzeba dwóch ludzi, żeby opuścić
kurtynę. Gdyby to zautomatyzować to pracownicy techniczni byliby trochę odciążeni od tego
typu prac. Tak więc bardzo ważne są dla nas te zajęcia stałe, kształcenie od podstaw. Są
szkoły muzyczne w całej Polsce. Jak absolwenci szkół muzycznych dostają się na akademie
muzyczne to jest powód do dumy i my też taki powód do dumy mamy, ponieważ mamy już
kilku absolwentów, którzy od nas wyszli i ukończyli szkoły muzyczne. Prowadzą swoje
szkoły, jedna w Londynie, jedna w Warszawie. To są też nasi absolwenci, my nie jesteśmy
szkołą, ale staramy się przygotowywać do pracy w zawodzie również, nie tylko rozwijać
pasje pod względem typowo hobbistycznym. Chciałabym państwu optymistycznie pokazać,
jak to będzie wyglądać, kiedy budynek będzie wyremontowany, jaka jest wizja, jaka jest
koncepcja.
Radny p.Tomasz Szlenk zapytał o dofinansowanie projektu, bo był złożony wniosek. Czy
dostaliśmy to dofinansowanie?
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że po raz drugi nie
dostaliśmy. Miało być w tym roku od 70 punktów dofinansowanie. Zdobyliśmy 73,43
bodajże, ale został zmieniony, że od 78 było dofinansowanie, więc wypadliśmy z tej listy.
Byliśmy bardzo blisko. Przykro mi, bo ja osobiście go pisałam i tak go traktowałam, już tak
niewiele brakowało. Oczywiście to było na projekt, natomiast jeśli będzie wola, żeby ten
remont się rozpoczął, bo ten projekt mamy dostać do 30 września br., to ja będę pisać również
w tym programie „infrastruktura domów kultury” na kolejny rok już nie o dofinansowanie
samej dokumentacji, ale dofinansowanie przebudowy. Jest taka możliwość, regulamin na to
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pozwala, że można to rozbić na etapy, teoretycznie konkurs jest jednoroczny czyli musi się
zamknąć w roku budżetowym, ale jest furtka, która mówi, że jeśli są to remonty, przebudowy
to może to być rozbite na 2-3 lata. Muszę najpierw dostać projekt, zobaczyć jak to będzie
wyglądać, ale o takie dofinansowanie będę pisać. Będę się starała poruszyć niebo i ziemię, bo
już było tak blisko.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała czy przewidziano jakąś rezerwę?
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że nie ma rezerwy.
Pisaliśmy odwołanie, ale niestety.
Radny p.Tomasz Szlenk zapytał o remont z zewnątrz MDK. Czy to było robione też z jakimś
dofinansowaniem czy w 100% z własnych środków?
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że inwestorem było
miasto.
Radny p.Tomasz Szlenk zapytał jaka to była kwota?
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że 2 mln 200 tyś zł.
Tutaj będą to na pewno wyższe kwoty, kilka milionów, będę wiedziała, kiedy zobaczę
projekt.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała czy na koniec ubiegłego roku p.dyrektor składała wnioski
do budżetu o dofinansowanie?
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że wnioskowała na
projekt. Dostaliśmy w budżecie na ten rok dotację celową na projekt budynku.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała czy na projekt budynku w ramach tego konkursu?
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że oprócz tego, że
złożyła do budżetu miasta, bo nie była pewna wyniku, złożyła na 150 tyś zł i taka celówka
jest nam przyznana. My jeszcze z niej nie skorzystaliśmy, ale już wiadomo, że z niej
skorzystamy. Oprócz tego składałam też o dofinansowanie, bo miałam nadzieję, że nie będzie
nam potrzebne te 150 tyś zł. Nie uzyskaliśmy dofinansowania, a kwota jest bodajże
135 300,00 zł za cały projekt.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała czy to 135 tyś zł będzie na projekt?
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że tak. To jest dotacja
celkowa, typowo na projekt.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała, jakie są kryteria przyjęcia do UTW?
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że 50+.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała o ul.Dobrą. Jaka kwota będzie przeznaczona i czy będzie
zmieniona uchwała na sesję?
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Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że z tego co wie taka
zapadła decyzja, że będzie zmieniona uchwała, ale jestem dzisiaj pierwszy dzień po urlopie.
Skarbnik Miasta p.Teresa Bielak powiedziała, że z Zamenhoffa 400 tyś zł. Rozmawiałam
z p.Łękarską. Ona twierdzi, że ta kwota jest wystarczająca, ale to była rozmowa w piątek.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że jeżeli chodzi o tą
ulicę to mamy wybranego oferenta, połowa prac została wykonana i my w tej chwili
będziemy proponować państwu przesunięcie na całą kwotę umowy, to jest łatwe do
wyliczenia tylko w tej chwili nie mam tych materiałów. Chodzi o to, że pieniądze są nam
potrzebne na to, żeby tej inwestycji nie rozwlekać.
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że sami o to wnioskowaliśmy, w związku z tym ta
dyskusja odbyła się, ale chciałam jeszcze uszczegółowić kwotę.
Skarbnik Miasta p.Teresa Bielak powiedziała, że będzie przesunięta ta kwota z Zamenhoffa
i p.Łękarska powiedziała, że kwota jest wystarczająca, ale będzie to jeszcze sprawdzone.
Radna p.Beata Jakubiec-Bartnik powiedziała, że to może być mało.
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że radni wnioskowali jeszcze o ul.Wronią. Czy to
będzie też uwzględnione w tej uchwale?
Skarbnik Miasta p.Teresa Bielak powiedziała, że tak. Będzie uwzględniona ul.Dobra, Wronia,
zostaje Rymarska na tym samym poziomie, bo chciał radny Jałowiec, żeby dopisać jeszcze
Górniczą, ale zostaje na tym samym poziomie nazwa. Z rowerami umówiliśmy się na jutro.
Radna p.Iwona Skotniczna powiedziała, że też jest związana z funkcjonowaniem domu
kultury, ale ponieważ komisja rozwoju się odbyła, a ja informacje pewne pozyskałam po tej
komisji, chciałam złożyć wniosek o budowę drogi w ul.Ceramicznej, fragmentu od numeru
13E, to jest od krzyża do ul.Malinowej. O ten fragment już występuję od wielu, wielu lat.
Przedstawiciele mieszkańców byli u p.burmistrza i powiedział, że on tam planuje drogę
asfaltową z poboczami z takiego kamienia, ale to jest w gestii radnych, bo on jest na tak,
natomiast mają zdecydować radni. W związku z tym składam wniosek o budowę drogi na
odcinku od numeru 13E aż do ulicy Malinowej. To jest droga nowa, która powstała
z fragmentu ul.Ceramicznej, jest to asfalt, natomiast do tego fragmentu prosiłabym, żeby tą
drogę wybudować i prosiłabym, żeby radni przegłosowali ten wniosek.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda powiedział, że wniosek będzie głosowany po
dyskusji, pod koniec posiedzenia komisji.
Radna p.Zofia Jastrzębska zapytała, jaki to odcinek drogi?
Radna p.Iwona Skotniczna powiedziała, że nie wie. Nie dłuższy jak pół kilometra, chyba
nawet nie.
Radna p.Małgorzata Skinder zapytała o Kartę Dużej Rodziny, o jej realizację, jak to wygląda.
Czy trzeba przyjść dopytywać się czy dany film jest objęty?
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Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że wszystkie filmy są
już objęte, więc do kina Karta Dużej Rodziny jak najbardziej obowiązuje, dajemy bilety
z 50%-ową zniżką, dla dzieci i dorosłych. Nie mamy rozróżnienia, ponieważ dystrybutor nam
narzuca konkretną minimalną kwotę za bilet, za którą my musimy sprzedać. My się
rozliczamy procentowo z wpływów. My za tą minimalną kwotę te bilety sprzedajemy.
Uzyskaliśmy zgodę od dystrybutora, że możemy, jeśli chodzi o tą kartę sprzedawać bilety
z 50%-ową zniżką i tak robimy. Tak samo zniżką są objęte imprezy organizowane przez
MDK, też 50%-owa zniżką chyba, że są to na zasadzie wynajęcia, to wtedy nie możemy
komuś tego narzucić.
Radna p.Małgorzata Skinder zapytała o inne zniżki np. ktoś jest uczniem, emerytem, rencistą?
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że nie stosujemy.
Moglibyśmy to stosować, gdyby, bo mamy narzuconą przez dystrybutora kwotę 14 zł za bilet
i on musi być za taką kwotę sprzedany. Gdybyśmy sprzedawali za 18 zł to moglibyśmy zrobić
zniżkę do 14 zł. Poniżej nam nie wolno sprzedać, z wyjątkiem Karty Dużej Rodziny, bo taką
mamy umowę z dystrybutorem. Nie chcemy podwyższać tych cen biletów, zostajemy przy tej
najniższej, ale wszyscy płacą tyle samo.
Radna p.Małgorzata Skinder zapytała ile osób korzysta z tej Karty? Czy to jest takie duże
obciążenie?
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że w ubiegłym roku
sprzedaliśmy chyba ponad 200 biletów na Kartę Dużej Rodziny do kina i chyba ponad 70 na
nasze imprezy. Nie ma tłumów.
Radna p.Małgorzata Skinder zapytała o wniosek składany przez p. X na przedostatniej
komisji finansów o usunięcie krawężników przy ul.Zielonej, ponieważ jest tam bardzo
utrudniony wyjazd na ul.Sucharskiego. Ja ten wniosek potwierdziłam, również był on
przegłosowany. Byłam tam oglądać widzę, że nic się tam nie zmieniło.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że rzeczywiście tamte
krawężniki przeszkadzają. W tym momencie inwestor, który korzysta jeszcze z terenu gminy
miał zgodę do końca czerwca, żeby z tego terenu korzystać. Jak on tylko rozbierze to
ogrodzenie, które w tej chwili stoi w sposób nieprawidłowy, bo te podziały dokonywały się w
trakcie prowadzenia przez niego inwestycji, będziemy się zastanawiać jak tam poprawić cały
ten zjazd. Natomiast, jeśli chodzi o zmiany w planie miejscowym, bo tam również były takie
prośby, to będzie pani miała na pismie przedstawioną całą informację dotyczącą tego planu
miejscowego.
Radny p.Tomasz Szlenk zapytał o boisko przy szkole nr 3. Miały być 4 koncepcje
przedstawione. Chciałem się dowiedzieć na jakim to jest etapie, jeśli pani nie jest w stanie
dziś odpowiedzieć, to proszę na piśmie. Drugie, bo też nie mam takiej wiedzy, to czy już
skończył się konkurs na dofinansowanie boiska przy stadionie MKS Myszków czy jeszcze
trwa? Do kiedy będą rozpatrzone oferty? Trzecia sprawa to parking przy szkole nr 5.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że zgodnie z tym co
mówił p.burmistrz zarówno boisko przy szkole nr 3, jak i parking przy szkole nr 5 będzie
realizowany przez dyrektorów poszczególnych placówek. Jesteśmy w tej chwili na takim
etapie, że projektant przedstawił już wszystkie koncepcje na boisko przy szkole nr 3
10

i p.dyrektor po rozmowie ze wspólnotą, która też jest uczestnikiem całego procesu, ponieważ
to jest kwestia przekierowania odpowiedniego ruchu, ma podjąć decyzję, która z tych
koncepcji będzie najbardziej interesująca i po tym będziecie państwo mieli natychmiast
przedstawioną tą koncepcję do zapoznania się. Jeśli chodzi o parking przy szkole nr 5 trwają
tam jeszcze prace projektowe, jeszcze nie mamy w tej chwili uzgodnień bodajże ze strażą, ale
to się też dzieje. Tak więc jeden i drugi temat jest pilotowany przez szkoły. Po otrzymaniu
informacji będziemy państwa informować. Natomiast, jeśli chodzi o dofinansowanie to
proszę o pozwolenie na sprawdzenie przez mnie informacji, ponieważ nie jestem w stanie
dzisiaj podać aktualnych informacji
Radny p.Tomasz Szlenk powiedział, że p.burmistrz też prosił o pomoc. Napisaliśmy pismo do
p.posła Trepki. Powiedział, że przyjrzy się tematowi i będzie starał się jakoś pomóc naszemu
miastu. Burmistrz przesłał wniosek p.posłowi Trepce. Liczymy też na wsparcie koleżanek,
które mają jakiś wpływ, mam nadzieję, na p.posła, bo to będzie dla wszystkich, nie tylko
korzysta MKS, tylko wszystkie kluby dzielnicowe itd. Zbliża się ten okres najgorszy dla
klubów, bo od miesiąca października jest już ciemno o godzinie 16. A to boisko ma być
z oświetleniem. Nie wiem czy damy radę to zrobić i kiedy to będzie, ale jeśli nawet
w przyszłym roku, to też będzie super.
Pani Iwona Franelak Z-ca Burmistrza Miasta Myszkowa powiedziała, że jeśli chodzi o te daty
to poinformuje p.radnego.
Radna p.Zofia Jastrzębska powiedziała, że chciała tylko docenić pracę teatrów, które działają.
Byłam ostatnio na dwóch spektaklach „Eldorado” i „Piotruś Pan i piraci”. Uważam, że
spotkały się one z bardzo dużym aplauzem i miłym przyjęciem od publiczności.
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie podziękowała. Przekażę
instruktorom.
Radna p.Małgorzata Skinder powiedziała, że widziała występ „Jurajskich igraszek”. Mogę
powiedzieć, że praca nie idzie na marne, przepiękny występ, mamy się czym chwalić, jako
miasto.
Pani Aleksandra Podgórska dyrektor MDK w Myszkowie powiedziała, że ma plany, żeby
pokazać tę grupę na dożynkach. Jeszcze nie mieliśmy spotkania w tej sprawie, to organizuje
powiat, w tym roku w Koziegłowach. Oczywiście mamy jeszcze „Nowowsianki” koło
gospodyń wiejskich, zespół śpiewaczy. Może jedni obok drugich będą mogli się pokazać.
Przewodniczący komisji p.Jacek Trynda poprosił o przegłosowanie wniosku p.radnej
Skotnicznej. Proszę o odczytanie tego wniosku.
„Komisja wnioskuje o budowę drogi w ul. Ceramicznej na odcinku od nr 13E do
ul.Malinowej.”
Głosowano wniosek w sprawie:
Wniosek zgłoszony przez radną Iwonę Skotniczną.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
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Wyniki imienne:
ZA (8)
Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia Jastrzębska, Małgorzata
Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
NIEOBECNI (2)
Eugeniusz Bugaj, Norbert Jęczalik
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Jacek Trynda

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