Protokół
z posiedzenia Komisji oświaty i Kultuľy Fizycznej RMZ

z
Stan Komisji

oiKF _

ďnia 26

kwietnia}}l7

r.

Obecnych

8 ľadnych

-

5 radnych

Lista obecnościstanowi załącznik do niniejszego protokołu

Poľządek posiedzenia:

l.

Sprawy organizacyjne'.

a.
b.
c.
2.
3.

Otwarcie posiedzenia;
Stwieľdzenie pľawomocnościobrad;
Przedstawienie porządku obrad.

Finansowanie oświaý: ľemonty w placówkach, płace nauczycieli.
Programy edukacyjne, pľoblemy organizacyjne w przedszkolach _ spotkanie z Dyľektorami

Miejskich Pľzedszkoli.

4.
5.
Ad

opiniowanie pisma w sprawie nadanie tytułu Honoľowy obywatel Miasta Żyrardowa.
Zamknięcie obľad.

1.

W dniu 26 kwietnia 2Ol7 r. o godz. l6.30 w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie
Komisji oświaýi Kultury Fizycznej RMZ. Posiedzenie otworzyła i popľowadziła Pani BeataMaľzędaPľzybysz, Pľzewodnicząca Komisji

oświaýi Kultury Fizycznej RMZ' Powitała uczestników spotkania

i przedstawi ła zapr oszonych gości.

Ad2.
Informacje na ten temat przedstawiła Pani Urszula Wieczoľkiewicz-Tkacz, DyľektoľWydziału

Edukacji. Rozpoczęła od tematu renowacji boiska na obiekcie orlika przy Zespole Szkół Publicznych
nr 1, by następnie wymienió placówki, które będą zabiegały o środkizbudŻetu Miasta na doposażenie
placówek lub przeprowadzenie ľemontów. Infoľmacje te uzupełniłaPani Anna Jankowska-Czyżewska,

Dyrektoľ Centľum Usług Wspólnych, która mówiła

o

środkach,które placówki oświatowe

zabezpieczyĘ we własnych budżetach na cele remontów bieżących.

W toku dyskusji poľuszono temat zbyt małej liczby miejsc w przedszkolach

względem

oczekiwań mieszkańców, a także rozmawiano o planowanej budowie przedszkola ptzy ul. ks' Brzóski.

Przywołano rőwnieŻ temat płac nauczycieli, powľacając do dyskusji związanej zpodvĺyżkądodatków
dla wychowawców klas. Pani Anna Jankowska-CzyŻewska mówiła rőwnież o innych zwiększeniach
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w

wynagľodzeniach nauczycieli oľaz innych pracowników placówek oświatowych wylikające

z r egulacji

Ad

u

stawowych.

3.

Członkowie Komisji oświaty i Kultuľy Fizycznej RMŻ wysłuchali informacjina tęmatdziałaŕl
realizowanych w Miejskich Pľzedszkolach

dydaktyczno-wychowawczych

udzielĄ

- w ým zakresie infoľmacji

panie dyrektor poszczególnych placówek. Poruszyli równieŻ temat rekrutacji do pľzedszkoli.

Pani Uľszula Wieczorkiewicz-Tkacz poinfoľmowała, ile dodatkowych miejsc w przedszkolach jest
potrzebnych na rok szkolny 201712018.

Wtoku dyskusji rozmawiano o tYm, ile dziecijestw stanieprzyjąć,kaŻde przedszkole,atakŻe

o tym, gdzie w ľoku szkolnym 2017ĺ2018 mogą uczęszczai sześciolatki i o tym, cZł w kaŻdym
przedszkolu znajdą się grupy dlatrzylatkőw' Dociekano również, jakie problemy w oľganizacji pracy
podczas kolejnego roku szkolnego spowoduje w Miejskim Przedszkolu nr 9 planowany remont.

Ad

4.

Pani Beata Marzęda-Przybysz, Przewodnicząca Komisji, przedstawiła radnym wniosek
skierowany do Komisji oświaty i Kultury Fizycznej w sprawie nadania tytułu Honoľowego obywatela
Miasta Żyrardowatrzem osobomzwiązanym ze sportem: Panu Ryszardowi Tkaczowi, Panu Romanowi

Bieleckiemu oľaz Panu Janowi Jackowskielnu. Zdecydowano

o

dostarczeniu członkom Komisji

materiałów przedłożonych przez środowisko uczniowskie i siatkarskie dľogą mailową'

Ad

5.

Pani Beata Marzęda-Przybysz, Pľzewodnicząca Komisji oświaýi Kultury Fizycznej RMŻ,
podziękowała uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady.

Przewodnicząca
Komisji oświaty i Kultury FizycznejRNÍŻ

Radna

bysz

Protokół sporządziła: Dorota Rdest
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