PROTOKÓŁ NR 3/2020
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

z dnia 21. 04. 2020 roku

Data posiedzenia: 21.02.2020r
Miejsce posiedzenia: GZOF w Gorzycach
Obecni radni: wg listy obecności w zał.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, zespołach szkolnoprzedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie Regulaminu ustalania i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,
zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Gorzyce.
6. Wolne wnioski i zapytania
7. Zakończenie posiedzenia

Ad.1
W dniu 21.04.2020 roku Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz
otworzył posiedzenie wspólne Komisji Oświaty Kultury i Sportu. Na wstępie powitał Zastępcę
Wójta Sylwię Czarnecką, członków Komisji i Kierownictwo GZOF

Ad.2
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia. W związku z tym, że nie wniesiono uwag
do porządku posiedzenia został on przyjęty przez aklamację.
Ad.4./ Ad. 5
Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że temat regulaminów był już omawiany
na posiedzeniu Komisji i na spotkaniu wszystkich Radnych. Zapytał również, czy są jeszcze
jakieś uwagi co do treści Regulaminów? Radna Dominika Burkiewicz-Dzumyk zapytała „czy
musimy procedować ten Regulamin na najbliższej sesji, gdyż nie było spotkania z
nauczycielami a nauczyciele chcieliby w tym uczestniczyć?” Przewodniczący Daniel Kurasz
odpowiedział, że był wyznaczony czas na zgłaszanie uwag w tym temacie. Żadne uwagi do
dnia posiedzenia Komisji nie wpłynęły. Radna Dominika Burkiewicz-Dzumyk zaproponowała,
by zaprosić nauczycieli na sesje aby mogli zgłosić swoje uwagi. Radny Stanisław Zbroja
przychylił się do zdania Radnej Dominiki Burkiewicz-Dzumyk i dodał, „że tego typu regulamin
powinien być uchwalany wspólnie z Dyrektorami i nauczycielami ponieważ będą go głównie
wykonywać Dyrektorzy szkół”. Sugerował by wstrzymać się z procedowaniem tego
regulaminu do czasu spotkania z nauczycielami. Przewodniczący Komisji poinformował, że w
Posiedzeniu Komisji uczestniczy zdalnie Radna Magdalena Sieńko. Radna Magdalena Sieńko
powiedziała, że zastanawiający jest fakt, że nikt nie zgłosił żadnych uwag i wniosków do
projektu uchwał w sprawie regulaminów. Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu Beta Młynarczyk dodała, że Dyrektorzy zbyt późno się o tym dowiedzieli, ponieważ za
późno sprawdzili to na BIP-ie. Zaproponowała, by na przyszłość GZOF informował
Dyrektorów o takich projektach uchwał. Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz stwierdził, że
dobrze by było wysłuchać zdania nauczycieli w kwestii regulaminu, lecz nie jest to
niezbędne, by Rada Gminy mogła podjąć uchwałę w tej sprawie. Z uwagi na istniejącą
sytuację epidemiczną trudno jest takie spotkanie zorganizować. Przewodniczący zapytał, czy
są jeszcze jakieś uwagi co do projektu uchwał w sprawie Regulaminów? Radny Stanisław
Zbroja przedstawił kilka uwag, na które odpowiedzi udzieliła Zastępca Wójta Sylwia
Czarnecka. Wiceprzewodnicząca Beata Młynarczyk także zgłosiła uwagi co do zapisów w
regulaminie oraz poruszyła kwestię godzin ponadwymiarowych. Na te pytania również
odpowiedzi udzieliła Zastępca Wójta Sylwia Czarnecka.

Ad.6
Zastępca Wójta Sylwia Czarnecka wyjaśniła kilka kwestii w temacie subwencji oświatowej o
które pytali Radni.
Ad.7.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
zakończył posiedzenie w dniu 21.04.2020r
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