PROTOKÓŁ NR 6/2020
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Z dnia 14. 09. 2020 roku

Data posiedzenia: 14.09.2020r
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 planowanych i zrealizowanych remontach placówek
oświatowych, kulturalnych i sportowych.
5. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój
oświaty, kultury i sportu.
6. Wolne wnioski i zapytania
7. Zakończenie posiedzenia

Ad.1
W dniu 14.09.2020 roku Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz otworzył
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na początku
Przewodniczący przywitał Wicewójt Sylwię Czarnecką, Kierownik GZOF
Izabellę Sanecznik, Kierownik referatu Spraw Obywatelskich Stefanię
Kwapulińską oraz wszystkich Radnych – członków Komisji i przybyłych
Gości.

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./ 5
Przewodniczący Komisji zaproponował, żeby punkty obrad 4 i 5 były
omawiane łącznie. Wobec propozycji nie wniesiono sprzeciwu. Następnie
Przewodniczący poprosił o zreferowanie tematu z zakresu oświaty Panią
Kierownik Izabellę Sanecznik. Pani Kierownik omówiła bieżą sytuację
remontową w placówkach oświatowych a następnie przedstawiła aktualny
stan pozyskania funduszy zewnętrznych dla placówek oświatowych w
Gminie Gorzyce.
Temat z zakresu remontów i wykorzystania dotacji przez Kluby Sportowe
przedstawiła Pani Kierownik Stefania Kwapulińska. Informacje w
przedmiocie pozyskania funduszy zewnętrznych przez Kluby Sportowe nie
są na ten moment znane.
W bieżącym roku nie przeprowadzano remontów w placówkach GCK w
Gorzycach, jednakże udało się pozyskać środki zewnętrzne na wiele
projektów realizowanych przez GCK w Gorzycach.
Ad.6.
Nie wniesiono żadnych wniosków i zapytań.

Ad.7.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Daniel Kurasz zakończył posiedzenie w dniu 14.09.2020r

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu

Protokołował
Daniel Kurasz

Daniel Kurasz

