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SPRAWOZDANIE KOMISJI O ŚWIATY ZA 2ątftSCafflosta Ruda śląska
z dnia
Komisja O światy pracowa ła w następuj ącym składzie osobowym:
1.
Marek Kobierski
Przewodnicz ący Komisji
2.
Wł adysław 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 2016 odbyło si ę osiem posiedze ń Komisji Oświaty.
Przedmiotem posiedze ń Komisji Oświaty byto:
- sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2015;
- plan pracy Komisji na rok 2016;
szkolnictwo zawodowe w Mie ście - stan obecny, plany i kierunki rozwoju;
- wypoczynek dzieci i m łodzieży w Mieście - informacje na temat przygotowania akcji
„Lato w Mie ście 2016";
- analiza wyników sprawdzianów i egzaminów w rudzkich szko łach wszystkich poziomów;
- „Strategia Rozwoju Miasta" - analiza realizacji zamierze ń dotyczących dzieci i m łodzieży;
- projekt
zmian
w
funkcjonowaniu
rudzkich
szkół
od
września
2017
roku.
Przedstawienie przez W ładze Miasta Ruda ś ląska koncepcji reorganizacji placówek o światowych.
Wysł uchanie stanowisk i opinii dyrektorów placówek o światowych na temat proponowanych
zmian. Analiza proponowanych rozwiaza ń ;
- analiza i opiniowanie wykonania bud żetu miasta za rok 2015 w dzia łach dotyczących o światy
i wychowania;
- wnioski Komisji do projektu bud żetu Miasta na rok 2017;
- opiniowanie projektu bud żetu miasta na rok 2017 w dzia łaćh dotyczących o światy i wychowania.
Komisja opiniowa ła trzy projekty uchwa ł . Wszystkie zosta ły zaopiniowane pozytywnie.
Komisja na bie żąco zajmowa ła się przychodzącą korespondencj ą, a także przyjmowa ła protoko ły
z posiedze ń .
W posiedzeniach oprócz Cz łonków Komisji udzia ł brali również : Zastępca Prezydenta Miasta
ds. społecznych p. Anna Krzysteczko, Skarbnik Miasta p. Ewa Guziel, Naczelnik Wydzia łu Oświaty
p. Aleksandra Piecko oraz pracownicy Wydzia ł u Oświaty, przedstawiciele zwi ązków zawodowych:
„Nauczycielskiej Solidarno ści", Zwi ązku Nauczycielstwa Polskiego, dyrektorzy i pracownicy rudzkich
placówek o światowych, Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Spo łecznych p. Miros ł awa Gamba,
Naczelnik Wydzia łu Kultury i Kultury Fizycznej p. Andrzej Trzci ński.

Przewodnicz ący Komisji
Rady Miasta Ruda Śląska
Marek Kobierski
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