Pľotokół
ze wspólnego posieďzenia Komisji Kultury, Promocji Miasta

i Spľaw Społecznych RMZ oľaz Komisji oświaty i Kultury Fizycznej RMZ

z đnía24paźďziemika 2017
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Lista obecnościstanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Poľządek posiedzenia:

1.

Sprawy oľganizacyjne:

a.
b.
c.
2.

otwaľcieposiedzenia;
Stwieľdzęnie pľawomocnościobrad;
Pľzedstawienie porządku obľad.

opiniowanie projektów uchwał:

a' w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Metľopolia Waľszawa;
b. w spľawie powołania pľzedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa w

skład Komisji

opiniującej;

c'

w spľawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów pľowadzących
żłobkilub kluby dziecięce na teľenie Miasta Żyrardowa

3. Spľawozdanie z rea|izacji letniego wypoczynku.
4' oddziĘ integľacyjne w Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole
5. omówienie funkcjonowania Telewizji Żyraľdowskiej.
6' Zamknięcie obrad.
Ad

Podstawowej

Nr l.

1.

W dniu 24 października20117 r. o godz. 17.00 w Centrum Kultury w Żyraľdowie odbyło się
wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Pľomocji Miasta

i

Spraw Społecznych ÍlMŻ oraz Komisji

oświatyiKu|tury Fizycznej RMZ. Posiedzenie otworzyła i popľowadziła Pani Monika GwiaździńskaWľzesień, Przewodnicząca Komisji Kultury, Pľomocji Miasta
uczestn ików spotkan ia i przedstawi ła zapr oszonych go

i Spraw

Społecznych

RMŻ. Powitała

ści.

ÄdŻa,
Pľojekt

uchwĄ

przedstawiła Pani Małgoĺzata Szustakiewicz, Sekretarz Miasta. Radni

wyrazili zainteresowanie nowym podziałem

wvsokościauiszczanei coľocznie składki.

Wspólne posiedzenie Komisji Kultuľy, PľomocjiMiasta i Spľaw Społecznych RMŻ i Komisja oświaty iKultury
F

izy cznej RMŻ

-

24'10.20 17
I

atakże powodem dołączenia Miasta do stowarzyszenia przedlaty. W głosowaniu członkowie Komisji

Kultury, Promocji Miasta

i Spraw

Społecznych poparli pľojekt

uchwĄ 5

głosami ,,za" przy braku

głosów ,,przeciw" i 3 głosaclr
się''.
',wstľzymuję

Ad 2b.
Radna Beata Maľzęda-Przybysz, Przewodnicząca Komisji oświaty i Kultury Fizycznej,
pľzedstawiła pľojekt uchwĄ, którego uzasadnienie pľzedstawił Pan Kamil Przybyłowski z Wydziału

Edukacji.

W

toku dyskusji zdecydowano, że kandydatury zostaną zgŁoszone podczas

sesji.

W głosowaniu członkowie Komisji oświatyi Kultury Fizycznej poprali projekt 5 głosami ,,za" pľzy
braku głosów,,przeciw" i ,,wstľzymuję się".

Ad 2c.
Projekt

uchwĄ

przedstawiła Pani Wiesława Wardziak

z

\Nydziału Zdrowia

i

Spraw

Społecznych. Wyjaśniła,że według ľejestľów na teľenie Miasta funkcjonuje jeden żłobek ijeden klub

dziecięcy. Radni dopyýwali, od kiedy podmioty prowadzące tego ľodzaju instytucje będą mogły
korzystać zdotacji, atakże jakim wymaganiom musiały spľostaó istniejące żłobkii kluby malucha.

Członkowie Komisji oświaýi Kultury Fizycznej RMŻ nie mogli zaopiniowaó uchwĄ
z powodu braku kwoľum.

Ad 3.

z lilydziału Edukacji. Wymienił zarówno
wypoczynku letniego dzieci i młodzieĘ, jak i te,

Informację przedstawił Pan Kamil Przybyłowski
organizacje, które

pľzesłĄinfoľmacje na

temat

które nie przesłaĘ takich infoľmacji. Szeroko omówił sprawozdania, które pľzedłożonodo Wydziału

Edukacji' W toku dyskusji radni dociekali m.in. gdzie odbył się wypoczynek wyjazdowy oľaz jakie
dzieci i młodzieżmogły w nim uczestniczyó.

Ad 4.
Infoľmację pľzedstawiła Pani Uľszula Wieczorkiewicz-Tkacz, Dyľektor Wydziału Edukacji.

Mówiła o wzľastającej liczbie uczniów w oddziałach integľacyjnych oÍaz o ľodzajach
niepełnospľawnościuczniów obu szkół. Podkľeśliła,że uczniowie z orzeczeniami
o niepełnospľawnościpobieľają naukę ľównież w

o

pozostĄch miejskich placówkach oświatowych.

oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej

Nľ 1 opowiedziała Pani

Małgoľzata

Chabeľ, dyľektor tej placówki. Podkľeśliła,że wiele miejsca w szkole jest poświęcane na przestľzeÍl

rewalidacyjną dla dzieci niepełnosprawnych,
metodyczny. Wzrost liczby dzieci
w placówce

-

potrzebne

z

a

nauczyciele dbają

o swój warsztat

dydaktyczno-

orzeczeniami wiązał się ľównież ze wzrostem zatľudnienia

byĘ etaĘ dla nauczycieli wspierających.

'
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o

oddziałach integľacyjnych w Szkole Podstawowych Nr 3 opowiedziała Pani Mirosława

Barańska, dyľektor placówki. Mówiła m.in.

o dużej liczbie dzieci z niepełnosprawnościami, któľe

pobieľają naukę w szkole. Głos zabľałarównieżPani Ariana Bruś, Wicedyľektor SzkoĘ Podstawowej

Nľ 3. Podkľeśliła,że w klasach, w których uczy się ponad trzech auĘstyków,

praca

z dziećmijest

tľudniejsza. Wspomniała, Że potrzebne są pomoce terapeuĄlczne.

W toku dyskusji radni podjęli temat problemów zgłaszanych przez dyrekcje obu szkół.
Dociekano, czy moŻliwe byłoby stwoľzenie oddziałów specjalnych, a także czy w tym temacie
nawiązano współpracę z powiatem. Podkreślano, jak ogromnym problemem jest brak pomieszczeń,

a

także zwrócono uwagę na koniecznośó stworzenia programu wsparcia dla ľodziców dzieci

z orzeczeniami. Zdecydowano' że obie Komisje przygotują wspólny wniosek o zwiększenie nakładów
na pomoce naukowe w ľoku 20l8.

Ad

5.

Pani Kinga Jędľasik, Redaktor Naczelna Te|ewizji Żyraľdowskiej, odniosła się do pytań
zadawanych przez radnych podczas popľzednich Komisji Kultury, Pľomocji Miasta

i

Spľaw

Społecznych RMŻ. Mówiła m.in. o możliwościpľomocji wydarzeń powiatowych w TYŻ, odniosła się

ľównież do relacji z v,ydarzeŕl, któľe prązgotowała TYŻ,

i do ľamówki. Głos zabrał również

Daniel Jarosz, Dyľektor Wydziału Pľomocji, który m.in. podkreślił,że zwiększenie

Pan

zakresu

mateľiałów ľealizowanychpľzezTVŻ musiałoby się wiązaé ze zwiększeniem nakładów na ten cel.

W toku dyskusji ľadni dociekali m.in. jakijest miesięczny koszt realizacji programőw TYŻ,
jak realizowana jest promocja miasta, ile osób współtworzy TYŻ, najakich zasadach emitowana jest
telewizja, z jakich mediów społecznościowych koľzysta

TYŻ oraz czy z takim

składem osobowym

możliwe jest pľodukowanie dłuższych pľogramów.

Ad

ó.

Pani Monika Gwiaździńska-Wrzesień, Pľzewodnicząca Komisji Kultury, Promocji Miasta
i Spraw Społecznych RMŻ, podziękowała uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu i zamknęła
obľady.

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Pľomocj i Miasta
i Spraw Społecznych RMŻ

ka-Wľzesień

Radna

Przewodnicząca

Komisjioświaý
i Kultury F
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Maľzęda-Przybysz

Protokół sporządziła: Doľota Rdest
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