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Lista obecnościstanowi załącznik do niniejszego protokołu

Poľządek posiedzenia:

1.

Spľawy organizacyjne:

a.
b.
c.
2.

Otwarcie posiedzenia;
Stwierdzenie prawomocności obrad;
Przedstawienie porządku obrad.

omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:

a.

zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/346/14 Rady Miasta Żyrardowa

w

2014 r.

przedszkola

z

dnia 26 czerwca

spľawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane pÍZez publiczne

i

oddziaĘ przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez

Miasto Żyrardőw.

b' w

sprawie przystąpienia Miasta Żyrardowa do realizacji projektu paľtnerskiego

pn. ,,Szkoła bliżej nauki

_

stworzenie

w7

gminach Warszawskiego obszaľu

Funkcjonalnego waľunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez

zwiększenie umiejętności i kompetencji naucrycielek

i nauczycieli w

metodą eksperymentu, wyposażenie szkőł w zestawy edukacyjne

zakľesie pľacy

i

narzędzia do

nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic

w
ed

3.
4.

Ad

zakresie przedmiotów ptzyrodniczych m'in. popÍzez realizację projektów

ukacyj

n

o

-badaw czy ch"

.

Realizacja zadań sportowych w zakresie piłki nożnej w 2016lŻ017 roku.
Zamknięcie obľad.

1.

W dniu 24 stycznia2017 ľ. o godz. 16.30 w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie
Komisj i

oświaýi Kultury Fizycznej RMŻ.
Posiedzenie otworzyła i poprowadziła Pani BeataMaruęda-Pľzybysz,Przewodnicząca Komisji

oświaty i Kultury Fizycznej RMZ. Powitała uczestników spotkania i przedstawiłazaproszonych gości'
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Äd2a.
Projekt zmian w uchwale pľzedstawiła Pani Urszula Wieczoľkiewicz-Tkacz, która wyjaśniła,że
przedmiotem uchwaĘ są opłaty przedszkolne' ,'Ustawa

o systemie oświaý''została wzbogacona

o zapis, który wymagał wpľowadzenia zmian w uchwale RMŻ, a któľy doýczył dzieci w wieku do
lat 5 realizujących tzw. pľzygotowanie przedszkolne w wymiarze przekraczającym 5 godzin. Ustawa
przewiduje ztego tytułu subwencję dla jednostek samoľządu terytorialnego.

Radni podjęli dyskusję na ten temat, podkreślając korzyśó dla ľodziców,którzy do tej pory

płacili za dodatkowe godziny pobyu dzieci w przedszkolach, a także koľzyśó dla Miasta, które
dotychczas nie otľzymywało subwencji na dzieci 6-letnie. Członkowie Komisji oświatyi Kultury

Fizycznej RMŻ w głosowaniu poryýwnie zaopiniowali projekt 6 głosami ,,za" przy braku głosów
,,przeciw" i ,,wstľzymuję się''.

Ad 2b.
Projekt uchwaý przedstawił Pan Jacek Grzonkowski, Dyrektoľ Wydziału Rewitalizacji

i Rozwoju, który wyjaśnił,że projekt

skierowany jest do uczniów, nauczycieli

i dyľektorów

szkół.

Miasto zabiegało o pľzystąpienie do paftnerstwa już na etapie, kiedy wniosek o dofinansowanie był
składany przez Centrum Nauki Kopernik w Waľszawie. W pľojekcie będzie uczestniczyó

w

sumie

20 szkőłpodstawowych i l8 gimnazjów zgminWarszawskiego obszaru Funkcjonalnego_z Żyrardowa
będą to Gimnazjum nr

l

i Gimnazjum nľ 4, atakże Szkoła Podstawowa nľ 6 i Szkoła Podstawowanr 7.

Projekt ma na celu poszerzenie kompetencji uczniów

w zakľesie pľzedmiotów

matemaýczno-

przyrodniczych oraz informaýki. Realizacja projektu rozpocznie się w marcu, a wkład Miasta ma
chaľakteľ niefi nansowy.

Członkowie Komisji oświaty i Kultury Fizycznej

RMŻ w czasie kľótkiej

dyskusji

zainteľesowali się m.in. kryteriami wyboľu szkół, które wezmąudział w pľojekcie, planami związanymi

z

realizacją pľojektu,

a także pomocami

dydaktycznymi, jakie otrzymają placówki oświatowe.

Następnie przystąpili do głosowania, w którym pozytywnie zaopiniowali pľojekt uchwały 6 głosami
,,za" bez głosów ,,pÍZa:iw" i ,,wstrrymuję się''.

Ad 3.
Informacji na temat zadań sportowych w zakresie piłki nożnej w Ż01612017 roku przedstawili

Pan Dariusz Kaczanowski, Zastępca Pľezydenta Miasta, Pan Ryszaľd Adamiak, Prezes AQUA,
Pan Kamil Przybyłowski z Wydziału Edukacji, a także Pan Paweł Małecki, Wiceprezes Akademii

Piłkaľskiej Żyrardőw' Radny Aľkadiusz Rzepecki zwrőcił uwagę na nieobecnośó Stowaľzyszenia
Żyrardowianka, choó koľzysta ono z określonych dotacji, atakże z majątku Miasta w postaci obiektów
spońowych.

W trakcie dyskusji mówiono o sytuacji Klubu Sportowego Żyrardowianka i wyników kontroli
przeprowadzonych

w

roku 2016, poľuszono również temat p|anu połączenia Żyľardowianki
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i Akademii Piłkarskiej. Rozmawiano o liczbie gľup znajdujących się pod opieką zaľówno Akademii
Piłkaľskiej'jak i Żytardowianki, a także o pľ4'szłościobu klubów, wiele miejsca poświęcająckwestii
fi

nansowan ia Ęrardowskiego spoľtu.

Äd 4.
Pani Beata Marzęda-Przybysz, Przewodnicząca Komisji oświaýi Kultury Fizycznej RMŻ,
podziękowała uczestnikom spotkania zaudział w posiedzeniu i zamknęła obľady.

Przewodnicząca

Komisji oświaýi Kultury

F

izy cznej RNÍŻ

Radna Beata

Pľotokół sporządziła: Dorota Rdest
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