
PROTOKÓŁ NR 2/2021 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Z dnia 18. 01. 2021 roku 

 

Data posiedzenia: 18.01.2021r. 

Miejsce posiedzenia: GZOF w Gorzycach 

Obecni radni: wg listy obecności zał. 1. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji 

4. Spotkanie informacyjne z Dyrektorami placówek oświatowych z SP 

Turza Śląska, PP Turza Śląska, SP1 Gorzyce, PP Gorzyce. 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1  

W dniu 18.01.2021 roku Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz otworzył 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na początku Przewodniczący 

przywitał: Kierownik GZOF Izabellę Sanecznik, Dyrektorów, Radnych oraz 

członków Komisji . 

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 Daniel Kurasz wprowadził zebranych w temat 

posiedzenia. Poinformował o nieobecności Dyrektorów z SP1 Gorzyce i PP 

Gorzyce z powodu choroby. Następnie przekazał obecnym Dyrektorom 

informację o planowanym utworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych w 

Turzy Śląskiej i w Gorzycach. Pani Marzena Zimny zapytała o cel utworzenia 

takich zespołów. Przewodniczący odpowiedział, że celem jest usprawnienie 

działań organizacyjnych w placówkach. Poprzez utworzenie zespołów 

szkolno-przedszkolnych np.: zyskujemy jednego gospodarza obiektów, 

możliwość korzystania z wspólnej infrastruktury, swobodny przepływ 

pracowników personelu dydaktycznego i obsługi.  Radna Izabella Borecka 

zapytała czy takie plany są także co do placówek w Czyżowicach i Rogowie. 

Przewodniczący odpowiedział, że to temat na przyszły rok. Radny Piotr 

Lubszczyk zapytał, jak będzie wyglądała kadra kierownicza w takim zespole. 

Pani Izabella Sanecznik odpowiedziała, że w zespole szkolno-przedszkolnym 

jest stanowisko dyrektora i możliwe stanowiska wicedyrektora. 

Przewodniczący zapytał Dyrektorów o obecną sytuacje w placówkach w 

związku z panującą sytuacją epidemiczną. Panie Dyrektor odpowiedziały, że 

są zachowane i przestrzegane wszelkie zasady bezpieczeństwa, frekwencja 

dopisuje a dzieci stęskniły się za szkołą. 

Przewodniczący Daniel Kurasz podziękował Paniom Dyrektor za obecność i 

podkreślił, że ważne jest dla Komisji przekazanie informacji o utworzeniu 

zespołu szkolno-przedszkolnego osobiście.  

Ad.5. 

Do posiedzenia Komisji dołączyła Pani Wicewójt Sylwia Czarnecka. 

Wicewójt przedstawiła informację na temat subwencji oświatowej. 



 

Ad. 6. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu zakończył posiedzenie w dniu 18.01.2021r 

 

        Przewodniczący Komisji  

Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Protokołował                  Daniel Kurasz 

Daniel Kurasz 


