WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA
z posiedzenia Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych, które odbyło się dnia 9 grudnia 2019 roku
- Protokół Nr 11/2019
1. Projekt uchwały nr 147/2019 w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej,
Komisja zaopiniowała pozytywnie wraz z poprawką zgłoszoną przez radną Anetę
Esnekier dotyczącą ujednolicenia nazewnictwa grupy odbiorców realizowanego programu
poprzez użycie określenia „samotne matki”.
2. Projekt uchwały nr 148/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2020-2022, Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Ponadto przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla zwróciła się z prośbą, aby przyszłości
przy tworzeniu tego typu programów konstruować projekt uchwały w taki sposób,
aby program stanowił spójną całość, a analiza przeprowadzonych badań była jego
załącznikiem.
3. Projekt uchwały nr 157/2019 w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, Komisja
zaopiniowała pozytywnie.
4. Projekt uchwały nr 158/2019 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Mikołów, Komisja zaopiniowała pozytywnie i wnosi
do Burmistrza Mikołowa o zweryfikowanie, czy w Żłobku Miejskim obowiązuje kryterium
dotyczące obowiązkowych szczepień podstawowych.
5. Projekt uchwały nr 159/2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów, Komisja
zaopiniowała pozytywnie z wnioskiem, aby w tabeli dotyczącej dodatków funkcyjnych
w przedszkolach zamienić zapis „7 oddziałów” na zapis „7 oddziałów i więcej”.
6. Projekt uchwały nr 160/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok, Komisja
zaopiniowała pozytywnie zmiany w budżecie w dziale 801 Oświata i wychowanie
oraz 852 Pomoc społeczna.
7. Odnośnie pisma Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikolowie w sprawie
niedostatku sal lekcyjnych oraz braku miejsca w budynku szkoły, Komisja wnosi
do Burmistrza Mikołowa o pisemne ustosunkowanie się do sprawy.
Przewodnicząca Komisji RM Nr 6
Ewelina Kukla
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