.:aidcznIk Nr

2

do Uchwały Nr ?.?,,.Q.00•24e..20 A
SPRAWOZDANIE KOMISJI O ŚWIATY ZA 2015

Ągish,

Miasta Ruda klaka

z dnia
Komisja Oświaty pracowa ła w nast ępuj ącym składzie osobowym:
1.
Marek Kobierski
Przewodnicz ący Komisji
2.
Władysław Dryja
członek Komisji
3.
Cecylia G ładysz
członek Komisji
4.
Witold Hanke
Wiceprzewodniczący Komisji
5.
Jacek Jarocki
członek Komisji
6.
Władysław Kucharski
członek Komisji
7.
Kazimierz Myszur
członek Komisji
8.
Krzysztof Rodzoch
członek Komisji
9.
Marek Wesoły
członek Komisji.
W roku 2015 odbyto si ę jedena ście posiedze ń Komisji Oświaty.
Przedmiotem posiedze ń Komisji Oświaty było:
— analiza współpracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z sieci ą szkół ; sytuacja szkolnictwa
specjalnego;
— rozpatrywanie skarg dotycz ących placówek oświatowych;
— omówienie kwestii dotyczącej podręczników szkolnych i przeci ążonych tornistrów uczniów;
przeanalizowanie sytuacji wdra żania darmowych podr ęczników ministerialnych do szkó ł ;
— wypoczynek dzieci i m ł odzieży w Mieście - informacje na temat przygotowania akcji „Lato 2015";
— analiza wykonania bud żetu miasta w dzia łach dotyczących oświaty i wychowania za rok 2014;
— analiza wykonania bud żetu miasta w dzia łach dotyczących oświaty i wychowania za I pó ł rocze
2015 roku;
— przygotowanie propozycji zada ń w zakresie oświaty i wychowania do projektu bud żetu miasta
na rok 2016;
— analiza wyników sprawdzianu oraz egzaminów w rudzkich szkotach wraz z informacj ą
o ich przebiegu, a także podsumowanie uczestnictwa w komisjach egzaminacyjnych Cz łonków
Komisji Oświaty w roli obserwatorów;
— omówienie kwestii wynagrodzenia pracowników placówek o światowych w Rudzie Ś ląskiej
nie będących nauczycielami;
— informacja na temat stanu sprawy regulacji wynagrodze ń pracowników placówek o światowych
w Rudzie Ś ląskiej nie b ęd ących nauczycielami - ocena organu prowadz ącego oraz zwi ązków
zawodowych, co do sposobu i mo żliwości podj ęcia dalszych działań zmierzaj ących do podniesienia
minimalnej płacy zasadniczej ww. pracowników;
— analiza wykonania planu budowy i remontów boisk szkolnych oraz sal gimnastycznych w świetle
wykonywanego obecnie bud żetu miasta oraz bud żetu na rok 2016; zapoznanie si ę ze stanem
realizacji planowanych termomodernizacji placówek o światowych i wst ępnymi wynikami
dotyczącymi efektywno ści inwestycji;
— opiniowanie projektu bud żetu miasta na rok 2016 w dzia łach dotyczących o światy i wychowania.
Komisja opiniowa ła dziewi ętnaście projektów uchwa ł . Wszystkie zosta ły zaopiniowane pozytywnie.
Komisja wyst ąpi ła z dwoma wnioskami do Prezydenta Miasta Ruda Ś ląska:
— w sprawie opracowania i przygotowania d ł ugofalowego programu naprawczego w temacie
wynagrodze ń pracowników rudzkich placówek o światowych nie b ędących nauczycielami;
— w sprawie przekazania Komisji Oświaty stanowiska Prezydenta Miasta wobec propozycji
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach w rudzkich
placówkach o światowych przedstawionej przez Zarz ąd Oddziału Nauczycielstwa Polskiego
w Rudzie Ś ląskiej w dniu 28.05.2015 r.
oraz z wnioskiem o zabezpieczenie w bud żecie Miasta na rok 2016 kwoty umo żliwiaj ącej:
— doko ń czenie remontu boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 30 i Gimnazjum Nr 3
wraz z monitoringiem;
— wykonanie sztucznego pod łoża przy elementach „placu zabaw" znajduj ącym si ę na terenie
Centrum Inicjatyw Spo ł ecznych „Stara Bykowina" - piasek z pod łoża zasypuje bie żni ę
lekkoatletyczn ą Szkoły Podstawowej nr 23;
— wymian ę drzwi w salach lekcyjnych Szkoty Podstawowej Nr 23;
— wykonanie izolacji pionowej Szko ły Podstawowej nr 23;

— dokoń czenie wymiany okien w Szkole Podstawowej Nr 24 im. Powsta ńców ś ląskich w Rudzie
Ś ląskiej - Halembie;
— podj ęcie dzia ła ń inwestycyjnych, zg ł aszanych w tatach ubieg łych, zwi ązanych ze Szko łą
Podstawową nr 14 i 13 w Rudzie Ś ląskiej - Bielszowicach;
— wymian ę instalacji elektrycznej oraz remont podwórka gospodarczego przy Szkole Podstawowej
Nr 40 w Rudzie ś ląskiej - Goduli.
Komisja na bieżąco zajmowa ła si ę przychodzącą korespondencj ą, a takż e przyjmowa ła protoko ły
z posiedze ń .
W posiedzeniach oprócz Cz ł onków Komisji udział brali również : Zast ę pca Prezydenta Miasta
ds. społ ecznych p. Anna Krzysteczko, Skarbnik Miasta p. Ewa Guziel, Naczelnik Wydzia ł u Oświaty
p. Aleksandra Piecko oraz pracownicy Wydzia ł u Oś wiaty, przedstawiciele zwi ązków zawodowych:
„Nauczycielskiej Solidarno ści", Związku Nauczycielstwa Polskiego, dyrektorzy i pracownicy rudzkich
placówek o ś wiatowych, Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Naczelnik Bud żetu Miasta
p. Aleksandra lzydorczyk, Zast ę pca Naczelnika Wydzia ł u Zdrowia i Spraw Spo łecznych
p. Barbara Harczy ń ska, przedstawiciele wydzia łów Urzę du Miasta, obsł uga prawna Kancelarii Rady
Miasta.
Przewodnicz ący Komisji
Rady Miasta Ruda ś ląska
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