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Sprawy oľganizacyjne:
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otwaľcieposiedzenia'
Stwierdzenieprawomocnościobrad,
Pľzedstawienie poľządku obrad.

Zaopiniowanie projektów uchwał:

a.

zmieniająca Uchwałę Nr XLvl\irl345l17 Rady Miasta Żytatďowa z dnia
26 października 201"1 r. w spľawie wysokości i zasad ustalania oraz roz|iczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobkilub kluby dziecięce na terenie Miasta
Żytardowa,

b.

w spľawie projektu zmiany uchwały w spľawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów, dla któľych organem pľowadzącym jest Miasto Żyraľdőw, do nowego
ustľoju szkolnego, wprowadzonego ustawą

c.

- Prawo oświatowe,

w sprawie stwierdzenia ptzekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Żyraľdowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nľ 1 z oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi
im' Filipa de Giľarda w Żyľaľdowie,

d.

w spľawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nľ 2 w Żyrarđowie
w ośmioletnią Szkołę PodstawowąNľ 2 im. Maľii Konopnickiej w Żyľardowie,

e.

w spľawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie
w ośmioletniąSzkołę Podstawową Nľ 3 z oddziałami Integľacyjnymi im. Stanisława
Staszica w Żyľardowie,

f.

w spľawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 w Żyľardowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie,

g.

w spľawie stwieľdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyľardowie,

h.

w sprawie stwieľdzenia przeksńałcenia Zespołu Szkół Publicznych Nľ 7 w Żyrardowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nľ 7 im. Henľyka Sienkiewicza w Żyľaľdowie.

3.
4'

Infoľmacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Żyrarďowazarok szkolny 201612017.
Zamknięcie obľad.
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Ad

1.

W dniu 23

r. o godzinie 16.00 w Resursie w Żyrardowie odbyło się
posiedzenie Komisji oświaty i Kultuľy Fizycznej RMZ' otwoľzyła i poprowadziła je
ľadna Beata
Marzęda-Pľzybysz, Pľzewodnicąca Komisji oświaty i Kultury Fizycznej RMZ.
Powitała
listopada 2017

uczestników spotkania i przedstawi ła zaproszonych gości.

Ad2a.
Projekt uchwały pľzedstawiła pani Wiesława Waľdziak' Dyrektor Wydziału
Zdrowiai Spraw

Społecznych. Wyjaśniła,że zmiany' któľe są proponowane w projekcie' nie wpĘwają
na istotę
uchwĄ, a Ęlko ją dopľecyzowują, a także zreferowała proponowane zmiany. W głosowaniu
członkowie Komisji zaopiniowali pľojekt pozyýwnie _ 5 głosami
,,za", pÍzy bľaku głosów ,,pľzeciw,,
i

''wstľąlmuję

się''.

Ad 2b.

Projekt uchwaĘ przedstawiła pani Uľszula Wieczoľkiewicz-Tkacz, Dyrektor Wydziału

Edukacji' Wyjaśniła,z czego wynika koniecznośó podjęcia uchwały proponowane poprawki
wiąŻą
się ze zmianami nazw ulic oraz nazw szkőł.

W toku dyskusji radny Jeruy Jankowski pytał' z jaką pieczęcią świadectwa otrzymają
uczniowie gimnazjów, skoro szkoły tego typu zostaĘ wygaszone. Zapytałrównież
o kwestię związaną
z przyporządkowaniem ul. Izy Zielińskiej do SzkoĘ Podstawowej Nr 1. odpowiedzi

udzieliła pani

Urszula Wieczoľkiew icz-Tkacz.

W głosowaniu członkowie Komisji zaopiniowali projekt pozytywnie _ 4 głosami
,,za,,,przy
bľaku głosów,,przeciw'' i 1 głosie,,wstrzymuję się',.
Ad 2c., 2d., 2e., 2f., 2g., 2h.

Pľojekty uchwał przestawiła pani Urszula Wieczoľkiewicz-Tkacz, Dyrektor Wydziału
Edukacji. Wyjaśniła,jakie zmiany są konieczne w związku z utworzeniem ośmioletnich

szkół
podstawowych, a także omówiła poprawki związane ze zmianami nazw ulic.
W toku dyskusji ľadni
dopytywali o kwestie związane zwprowadzanymi zmianami.

Członkowie Komisji głosowali blokiem. W wyniku głosowania sześó projektów uchwał
zostało zaopiniowanych pozytywnie _ 4 głosami ,,za'', przy l głosie
,,pľzeciw" i bľaku głosów
',wstľązmuję

się'''

Ad 3.
Przedłożonąľadnym infoľmację podsumowała pani Uľszula Wieczoľkiewicz-Tkacz.
Głos
zabrali również radna Beata Marzęda-Przybysz, która pľzedstawiłaswojąopinię o
miejskiej oświacie,
oraz radny Jerł' Jankowski, który zapytał o wyniki matuľ w Liceum ogólnokszt ałcącym
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2

im. S' Żeľomskiego. Pľzywołano również kwestię wniosku Komisji oświaty i Kultury Fizycznej RNIŻ

oraz Komisji Kultury

i

Spľaw Społecznych RMŻ

w

sprawie zwiększenia śľodków na pomoce

dydaktyczne.

Ad 4.
Radna Beata Marzęda-Przybys z,

P rzew

odnicąca Komisj i oświatyi Kultury

F izy cznej

RMŻ,

podziękowała uczęstnikom spotkania zaudział w posiedzeniu i zamknęła obrady.

,

Pľzewodnicząca

Komisji oświaty iKultury Fizycznej RMŻ

Radna

Protokół sporządziła: Doľota Rdest
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