Pľotolĺół

z posiedzenia Komisji oświaty i Kultuľy FizycznejP.MZ
z dnia 8 wľześnia2016 r.
Stan

Komisji

8 ľadnych

obecnych

5 ľadnych

Poľządek posiedzenia:
l. Spľawy organizacyjne:

2.
3.
4.
5.
6.

a)
b)

otwaľcieposiedzenia

stwierdzenie prawomocności obľad.
Organizacja nowego roku szkolnego 20l6ĺ2017 .
Przygotowanie budynków szkőł i pľzedszkoli do nowego ľoku szkolnego. Informacja na temat
prac remontowych i modernizacji w placówkach oświatowych.
P|an reorganizacji Zespołu obsługi Placówek oświatowych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad'

Ad. 1 w dniu 8 wľześnia2016 r. o godz. 17:00 w Resursie odbyła się Komisja oświaty i Kultury
Fizycznej RMZ. Posiedzenie otworryła i poprowadziła przewodnicząca komisji Beata MaľzędaPrzybysz. Powitała uczestników spotkania i stwieľdziła pľawomocnośćobrad.

Ad. 2, 3 W pierwszej częścispotkania zajęto się organizacją nowego roku szkolnego oÍaz
pľrygotowaniem budynków szkół i przedszkoli. Informacje w wyzej wymienionych tematach
przedstawiła dyrektor 'V,lydziału Edukacji Uľszu|a Wieczorkiewicz-Tkacz. Przekazano międry innymi
infoľmacje odnośnie:liczby oddziałőw przedszkolnych, liczby przyjętych trzylatkőw,liczby uczniów
w szkołach oľaz liceum' zakresu wykonanych prac remontowych, liczebności gľup pľzedszkolnych
oraz klas w szkołach. Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję Ww. tematach. Komisja wyraziła
zaniepokojenie odnośnie zbyt duŻej liczebności klas (37 uczniów) w niektórych Ąrardowskich
szkołach. Podkľeśl ono potľzebę r ozw i ązani a tego probl emu'

Ad. 4 Drugi punkt spotkania dotyczył planów reorganizacji Zespołu obsługi Placówek oświatowych.
Temat omówiła dyľektor ZoPo Anna Jankowska-Czyżewska. Wskazała, iż reorganizacja ZoPo
została wymuszona ustawą o samorądzie gminnym. Reorganizacja będzie polegała na likwidacji
ZoPo oraz powołaniu nowej jednostki pod nazwą Centľum Usług Wspólnych, która rozpocznie swoją
działalnośćod stycznia 2017 ľ. Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję ww. temacie.

Ad. 5 Członkowie komisji przedyskutowali proporycje do budżetu miasta na 201] ľ. w zakresie
oświatyi kultury fizycznej. Wskazano między innymi potľzebę zmiany regulacji wynagrodzeń dla
nauczycieli oľazpotzebę nviększeniawynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych.

Ad. 6 Przewodnicząca komisji podziękowała uczestnikom spotkania za prrybycie oraz
dyskusj ę. Zamknęła obľady komisj i.

Komisji oświaty iK
Radna Beata
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