
PROTOKÓŁ NR 8/2020 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Z dnia 10. 12. 2020 roku 

 

 

Data posiedzenia: 10.12.2020r 

Miejsce posiedzenia: GZOF w Gorzycach 

Obecni radni: wg listy obecności zał. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji 

4. Informacja o zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w placówkach 

oświatowych na terenie Gminy Gorzyce. 

5. Informacja o sposobach finansowania posiłków dzieci i młodzieży w 

placówkach oświatowych na terenie Gminy Gorzyce. 

6. Informacja na temat godzin łączonych w Szkole podstawowej w 

Bluszczowie. 

7. Informacja na temat analizy subwencji oświatowej. 

8. Propozycje do Planu Pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu w 2021 

roku. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10.Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1  

W dniu 10.12.2020 roku Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz otworzył 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na początku Przewodniczący 

przywitał: Wicewójt Sylwię Czarnecką, Kierownik GZOF Izabellę Sanecznik, 



Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bluszczowie, przybyłych gości oraz radnych 

Gminy Gorzyce . 

Ad.2  

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia. W związku z tym, że nie 

wniesiono uwag do porządku posiedzenia został on przyjęty przez 

aklamację. 

Ad. 3  

Przewodniczący poinformował, że do wglądu jest protokół z poprzedniego 

posiedzenia. Do protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi. 

Ad.4 

Temat zajęć pozalekcyjnych został omówiony w informacji Wójta Gminy 

Gorzyce dotyczącej placówek oświatowych. Członkowie Komisji nie wnieśli 

uwag. 

Ad.5.  

Przewodniczący Komisji przekazał głos Pani Izabeli Sanecznik, która 

omówiła sposób finansowania posiłków dzieci i młodzieży w placówkach 

oświatowych Gminy Gorzyce, który polega na tym, że to rodzice płacą za 

posiłki swoich dzieci.  Przewodniczący Daniel Kurasz zapytał: czy istnieje 

prawna możliwość by takie posiłki mogły być dofinansowane? Pani 

Kierownik Odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, za wyjątkiem 

szczególnych pojedynczych przypadków losowych. Została także omówiona 

sytuacja w przedszkolu w  Kolonii Fryderyk, gdzie rodzice wnioskowali o 

dofinansowanie do posiłków. Radny Stanisław Zbroja zapytał jak kształtują 

się ceny za posiłki? Pani Kierownik odpowiedziała, że ceny są zróżnicowane 

i zależą od kilku czynników. 

Ad.6. 

Przewodniczący Komisji dokonał wprowadzenia do tematu godzin łączonych 

w Szkole Podstawowej w Bluszczowie a następnie oddał głos Dyrektor tejże 



placówki, która szczegółowo omówiła temat i odpowiadała na pytania. 

Rodzice dzieci z jednej klasy łączonej (klasa liczy 5 uczniów) wnioskowali o 

odrębne godziny lekcyjne z j. polskiego i matematyki.  

Ad. 7. 

Wicewójt Sylwia Czarnecka przekazała informację na temat analizy 

subwencji oświatowej. Mówiła, że wysokość subwencji zależy od działania 

dyrektorów placówek oświatowych i  organu prowadzącego. 

Przeprowadzona analiza subwencji oświatowej wskazała, że można było 

otrzymać o 304.000 zł. więcej. Intensywne działania wicewójt Sylwii 

Czarneckiej, kierownik GZOF Izabeli Sanecznik oraz inspektor z referatu 

oświaty Pani Katarzyny Kałuży spowodowały, że Gmina Gorzyce nie dostała 

mniejszej subwencji oświatowej tak jak gminy ościenne, lecz dostała 

większą subwencję. Radni zadawali pytania na temat różnych rozwiązań 

poprawiających sytuację ekonomiczną w systemie gminnej oświaty. 

Ad. 8. 

Radni wnosili propozycje do planu pracy Komisji na przyszły rok. 

 Ad.5.  

Nie wniesiono żadnych wniosków i zapytań. 

Ad.6.  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu zakończył posiedzenie w dniu 10.12.2020r 

 

        Przewodniczący Komisji  

Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Protokołował                  Daniel Kurasz 

Daniel Kurasz 


