
PROTOKÓŁ NR 5/2020 

  Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Z dnia 24. 08. 2020 roku 

 

 

Data posiedzenia: 24.08.2020r 

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. Analiza tematu dotyczącego arkuszy organizacyjnych placówek 

oświatowych z terenu Gminy Gorzyce na rok 2020/2021 

5. Informacja o wynikach nauczania w szkołach podstawowych z 

terenu Gminy 

6. Analiza tematu dotyczącego działalności Gminnego Centrum Kultury 

i świetlic środowiskowych w 2020 roku. Działania w zakresie 

zapewnienia letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy. 

Kalendarz imprez. 

7. Analiza możliwości utworzenia żłobka (z wykorzystaniem programu 

MALUCH +) na terenie Gminy. 

8. Wolne wnioski i zapytania 

9. Zakończenie posiedzenia 

 

 

 



Ad.1  

W dniu 24.08.2020 roku Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz otworzył 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na początku przywitał 

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. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że arkusze organizacyjne nie 

zostały udostępnione do wglądu Komisji, z uwagi na to, że zawierają dane 

osobowe.  

Radny Stanisław Zbroja zasygnalizował, że wcześniej nie było problemu z 

uzyskaniem takich informacji.  

Przewodniczący Komisji stwierdził, że temat będzie kontynuowany w 

terminie późniejszym.  

Ad.5 

Członkowie Komisji zapoznali się z wynikami egzaminu ósmoklasisty z 

poszczególnych szkół z terenu Gminy. Podczas analizy Radni zauważyli 

znaczne różnice w średnich wynikach z matematyki i języka angielskiego. 

Radni stwierdzili, że poproszą dyrektorów poszczególnych szkół o 

wyjaśnienie przyczyny słabszych wyników. 

 

 



 Ad.6 

Na Prośbę Przewodniczącego Komisji Daniela Kurasza dyrektor GCK W 

Gorzycach Bibianna Dawid sporządziła na piśmie informację dotyczącą 

działań w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy.  

Radna Urszula Wachtarczyk odczytała informację i omówiła poszczególne 

działania GCK.  

Ad. 7. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że istnieje możliwość utworzenia 

żłobka na terenie placówki oświatowej w Kolonii Fryderyk. W 

przedsięwzięcie mocno jest zaangażowania Wicewójt Sylwia Czarnecka, a 

obecnie trwają prace projektowe mające na celu dostosowanie obiektu dla 

potrzeb żłobka i przedszkola. 

Ad.8. 

Radny Stanisław Zbroja zapytał o kwestię zmian w etatach obsługi i 

administracji w placówkach oświatowych Gminy. Przewodniczący Komisji 

przekazał, że poprosi Wicewójt o omówienie tego tematu.  

Ad.9.  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu zakończył posiedzenie w dniu 24.08.2020r 

 

        Przewodniczący Komisji  

Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Protokołował                  Daniel Kurasz 

Daniel Kurasz 


