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Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego pľotokołu.
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Otwarcie posiedzenia;
Stwierdzenie prawomocności obrad;
Pľzedstawienie porządku obrad.

Bezpieczeństwo w szkołach.
Organizacja nowego roku szkolnego.
Pľopozycje do budżetu Miasta naŻ0l8 ľ. (oświata).
Zamknięcie obľad.

1.

W dniu 27września2017 r. o godz.

16.00

w Resuľsie w Żyraľdowie odbyło się wspólne

posiedzenie Komisji oświaýi Kultury Fizycznej PtMŻ oraz Komisji BezpieczeÍlstwa, Poľządku
Publicznego, Handlu

i

Usług RMŻ. Posiedzenie otworzyła i poprowadziła Pani Beata Maľzęda-

Ptzybysz, Przewodnicząca Komisji oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ. Powitała uczestników
spotkania i pľzedstawiła zaproszonych gości.

Ad 2.
Temat bezpieczeŕstwa w szkołach
Powiatowej Policji w Żyrardowie.

poľusý insp. Arkadiusz Zgieb, Komendant Komendy

PrrybliĘł on wnioski z debaý o bezpieczeństwie, któľa odbyła się

w Radomiu, a w której uczestnic4lli przedstawiciele zarówno policji, jak i władz samorządowych.
Zwrócił uwagę na koniecznośó zacieśnienia współpracy między policją a szkołami, a takŻe mówił
o progľamach pľofilaktycznych,ktőre Ęrardowska policja chciałaby realizowaó na terenie szkół.

O

bezpieczeństwie mówił również Pan Zbigniew Biegański, Zastępca Komendanta StraĘ

Miejskiej. Wspomniał o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską, która staľa się
m.in. zapewnić bezpieczeństwo dzieciom zmierzającym do szkoĘ, jak ľównieŻ prowadzi działania
profilaktyczne.
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zaproszeni goście podjęli dyskusję na temat bezpieczeństwa

szkołach. Pani Beata Stawicka, Dyrektor

Lo

im. S. Żeromskiego,

i

w

Źyraľdowskiclr

Pani Mirosława Baľańska,

Dyľektoľ SP Nr 3, przekazaĘ prośbę o to, by służbymunduľowe zvłracaĘ uwagę na aktywnośó
młodzieży na wewnętľznych placach pľzy Liceum ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego oraz

SzkoĘ Podstawowej Nr 3 w godzinach popołudniowych orazwieczornych. Pani Marzena Marjańska,
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, zwrőciła uwagę' że na terenie placówek dyrektorzy zwykle
radzą sobie

z zapewnieniem bezpieczeństwa, ale konieczne jest wzmożenie działalnościw okolicach

szkół. Poinformowano również o problemach z dostępnością psychiatry dla dzieci.

Komendant Arkadiusz Zgieb podkľeślił,że przed rozpoczęciem ľoku szkolnego policja

sprawdziła najbliższe otoczenie szkół pod względem bezpieczeństwa. Apelował ľównież, by
mieszkańcy dzielili się wiedzą o miejscach niebezpiecznych, zaistniĄch incydentach etc. Informował
ľównież o działaniach podejmowanych przezpolicję w zakresie walki z cybeľprzestępczością.

Ađ3.
Infoľmację na temat organizacji nowego roku szkolnego przedstawiły Pani Uľszula
Wieczoľkiewicz-Tkacz, Dyľektor Wydziału Edukacji, oÍaz Pani Anna Jankowska-Czyżewska'

Dyľektor Centľum Usług Wspólnych. Mówiono m.in.

o

zapewnieniu miejsc

dla

dzieci

przedszkolnych, o liczebności oddziałów, o dostępie do pomocy psychologicznej, a wiele miejsca
poświęconowdľażaniureformy oświaý.Poľuszono również kwestię doĘchczasowego wykonania
budżetu oraz pľognozy związanej zzamknięciem budżetu na koniec roku.

Ad 4.
Pani Beata Marzęda-Pľzybysz, Przewodnicząca Komisji oświatyiKultuľy Fizycznej RMŻ,
poprosiła ľadnych, aby propozycje do budżetu Miasta na rok Ż0l8 związane z oświatązgłasza|i dľogą
mailową do końca wľześnia.

Ad 5.
Pani Beata Marzęda-Przybysz podziękowała uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu

i zamknęła obľady.
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