Protokół
z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ
z dnia 12 lutego 2019 r.
Stan Komisji OiKF — 9 radnych

Obecnych - 8 radnych

Nieobecni: radny Krzysztof Skrobisz.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy organizacyjne:
a.

Otwarcie posiedzenia;

b. Stwierdzenie prawomocności obrad;
c.

Przedstawienie porządku obrad.

2. Aktualna sytuacja w oświacie miejskiej.

3. Omówienie stanu zatrudnienia nauczycieli.
4. Analiza kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych placówek oświatowych.

5. Płace pracowników administracji w szkołach.
6. Nagrody za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Ad 1.

W dniu 12 lutego 2019 r. o godzinie 17.30 w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie

Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ. Posiedzenie otworzyła i poprowadziła radna Żaneta
Wesołowska, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ. Powitała uczestników
spotkania i przedstawiła zaproszonych gości. Wspomniała również o konieczności rozszerzenia

porządku obrad o kwestię przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe; członkowie Komisji

w głosowaniu, 6 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”, wyrazili zgodę
na zmianę porządku.

Ad 2., 3. i 4.

Pani Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz, Dyrektor Wydziału Edukacji, przedstawiła aktualną

sytuację w miejskiej oświacie. Mówiła o liczbie oddziałów funkcjonujących w placówkach, a także
o liczbie zatrudnionych nauczycieli. Wskazała, że w przyszłym roku szkolnym liczba oddziałów

zmniejszy się w szkołach podstawowych, zaś w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego
wzrośnie.
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Ad 5.

Przewodnicząca Żaneta Wesołowska poinformowała, że temat zostanie zapoczątkowany
podczas bieżącego posiedzenia i kontynuowany podczas kolejnego spotkania, na które zaprosiła

przedstawicieli pracowników administracji i obsługi ze wszystkich placówek. Pan Sylwester Osiński,
Zastępca Prezydenta Miasta, odniósł się do wysokości wynagrodzeń czy dodatku stażowego

pracowników administracji i obsługi, a także do pism złożonych przez dyrektorów placówek
oświatowych w sprawie zaproponowanej podwyżki dla nauczycieli. Wyjaśnił, że w budżecie jest zbyt

mało środków, by móc zrealizować ww. prośby, zaś apel nauczycieli powinien zostać skierowany
do

Ministerstwa

Edukacji

Narodowej.

Pani

Urszula

Wieczorkiewicz-Tkacz

wspomniała

o rozporządzeniu ministra, zgodnie z którym nauczyciele otrzymają podwyżki, zaś informacje
uzupełniła pani Anna Jankowska-Czyżewska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.

W toku dyskusji dociekano, czy pisma nauczycieli zostały skierowane do MEN, a także czy
subwencja oświatowa na rok 2019 wzrośnie wraz z informacją o podwyżkach dla nauczycieli, czy

można przewidzieć czas, kiedy pracownicy administracji mogliby otrzymać jakąś podwyżkę.
Dyskutowano również nad zasadnością dalszego wypłacania dodatku wyrównawczego jako

alternatywy dla podwyżki dla pracowników niepedagogicznych.

Ad 7.

Przewodnicząca Żaneta Wesołowska odwołała się do kwestii poruszanych podczas
posiedzeń Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ w poprzedniej kadencji, dociekając, czy

rozstrzygnięto zgłaszane wówczas problemy. Jako wciąż aktualne wskazano m.in. konieczność
zatrudnienia

informatyka

czy

pracowników

technicznych

w

szkołach,

pracowników

administracyjnych w przedszkolach oraz osób do przeprowadzenia archiwizacji i prowadzenia
archiwum w placówkach.

Głos zabrali również rodzice uczniów żyrardowskich szkół. Podnieśli kwestie związane
z zabezpieczeniem parkietu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 przed zniszczeniem oraz
z rekrutacją do Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w roku szkolnym 2019/2020.
Pani Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały

w sprawie przyjęcia od Powiatu Żyrardowskiego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego w Żyrardowie. Odniosła się także m.in. do liczby absolwentów szkół podstawowych oraz
gimnazjów, którzy w tym roku będą uczestniczyć w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, czy
do możliwości zwiększenia liczby oddziałów w LO im. S. Żeromskiego. Głos zabrali również pan

Sylwester Osiński oraz pani Beata Stawicka, Dyrektor LO im. S. Żeromskiego, którzy odnieśli się
do planów przeprowadzenia rekrutacji, a także do liczebności planowanych oddziałów.
Członkowie Komisji w głosowaniu pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały

7 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”.
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Ad 6.

Przewodnicząca Żaneta Wesołowska pokrótce przypomniała doniesienia medialne związane
z kwestią stypendiów za osiągnięcia sportowe. Informacji w tej sprawie udzielił pan Kamil

Przybyłowski z Wydziału Edukacji; mówił m.in. o zasadach przyznawania stypendiów czy swojej

działalności w związku z zajmowanym stanowiskiem.
Członkowie Komisji pytali m.in. o możliwość wglądu w protokół komisji opiniującej oraz
o możliwość opublikowania informacji o nazwiskach osób nagrodzonych i wysokościach przyznanych

stypendiów. Dyskutowano o tym, czy ochrona danych osobowych obejmuje listę osób nagrodzonych
stypendiami za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Wspomniano o wątpliwościach związanych ze składem komisji opiniującej czy z zasadami

kwalifikacji zawodników do światowych mistrzostw Salosu.
Radna Żaneta Wesołowska przedstawiła propozycję zmiany uchwały w sprawie określenia

zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych

we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Podjęto dyskusję w tej sprawie, m.in.
zwrócono uwagę na zasadność ujęcia zapisu wykluczającego osoby związane z klubami sportowymi

ubiegającymi się o uzyskanie stypendium z prac komisji, zaproponowano zwiększenie liczby osób

bezpośrednio związanych ze sportem, które potrafią ocenić rangę poszczególnych zawodów, dodano
również, że zasadnym byłoby włączenie do składu komisji radcy prawnego. Zdecydowano, że dalsza

dyskusja nad projektem będzie prowadzona po dyskusji z Radą Sportu. Poruszono również temat
utworzenia Żyrardowskiej Rady Sportu oraz wyłaniania jej członków.

Ad 8.

Radna Żaneta Wesołowska, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ,

podziękowała uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

Radna Żaneta Wesołowska

Protokół sporządziła: Dorota Rdest
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