Pľotokół

z posieďzenia Komisji oświatyi Kultury Fizycznej RMZ
z
Stan Komisji

ďnia 30 stycznia 2018 r.
obecnych _ 6 ľadnych

OiKF - I radnych

Lista obecnościstanowi zaŁącznik do niniejszego protokołu

Poľządek posiedzenia:

1.

Spľawy organizacy1ne:

a.
b.
c.
2.
3.

Otwarcieposiedzenia;
Stwierdzenie prawomocności obľad;
Przedstawienie porządku obrad.

Ustalenie planu pracy Komisji oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ na 2018 rok.

opiniowanie pľojektu uchwĄ w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych pľzedszkoli, innych form wychowania pľzedszkolnego

i szkół

pľowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa pľzez osoby prawne niebędące jednostką

samoľządu terytorialnego

lub osoby ťlzyczne oraz trybu

ptzeprowadzania kontroli

prawidłowościich pobľania i wykoľzystania.

4.
5.
Ad

Sprawy bieżące.
Zamknięcie obľad.

1.

W dniu 30 stycznia 2018 r. o godz. 17.45 w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie
Komisji oświaty i Kultury Fizycznej RMZ. Otvłorzyła je

i

poprowadziła ľadna Beata Maruęda-

Ptzybysz, Pľzewodnicąca Komisji oświatyi Kultury Fizycznej RMZ. Powitała uczestników

spotkania i przedstawiła zaproszonych gości.

AdŻ.
Radna Beata Marzęda-Przybysz, Przewodnicząca Komisji, omówiła zapľoponowany
członkom Komisji plan pľacy na rok 20l8. W głosowaniu członkowie Komisji pľzyjęli go 5 głosami
,,za", prry braku głosów ,,przeciw" i ,,wstľąrmuję się''.

Ad 3.

Projekt uchwały pľzedstawiła pani Urszula Wieczoľkiewicz-Tkacz' Dyrektor Wydziału
Edukacji. Wyjaśniłaz czego wynika koniecznośó podjęcia uchwĄ,

a

także omówiła

treśó

przedłożonego pľojektu. Wobec braku pytań, członkowie Komisji pľzystąpili do głosowania,
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w

którym zaopiniowali projekt porytywnie

6

głosami ,,Zd", przy bľaku głosów ,,przeciw''

i ,,wstrzymuję się''.

Ad

4.

PaniUrszula Wieczorkiewicz-Tkacz, Dyrektor Wydziału Edukacji, omówiła przepisy pľawne'
z których wynika wysokośó kwoty bazowej pensji dla naucrycieli, atakże zmiany w nich wynikające

z

ptzepisőw. Poinformowano'

że naucryciele w

Żyrardowie mają możliwośówypracowania

nadgodzin, a takżę pľzypominano, jakie zasady obowiązywały w minionych latach, podkreślając
zmiany w przepisach zvłiązane z możliwościamiręa|izacji nadgodzin.

Ad

5.

Radna Beata Marzęda-Pľzybysz, Przewodn icąca Komisj i oświatyi Kultury F izy cznej RMŻ,
podziękowała uczestnikom spotkania zaudział w posiedzeniu i zamknęła obľady.

Pľzewodnicząca

Komisji oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

Radna Beata

Pľotokół sporządziła: Dorota Rdest
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