
PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU  

RADY GMINY GORZYCE NA 2022 ROK 

 

Skład komisji: 

1. Beata Młynarczyk – przewodnicząca 

2. Krzysztof Paloc – z-ca przewodniczącej 

3. Dominika Burkiewicz – Dzumyk – członek komisji 

4. Krzysztof Małek– członek komisji 

5. Urszula Wachtarczyk – członek komisji 

6. Stanisław Zbroja – członek komisji 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zaplanowała następujący harmonogram 

pracy: 

1. Rozpatrywanie i opiniowanie propozycji uchwał Rady Gminy Gorzyce  

2. Współpraca z dyrektorami placówek gminnych, dyrektorem GZOF i wice 

wójtem w sprawach dotyczących oświaty , kultury i sportu. 

3. Pozyskanie informacji nt. działalności świetlic Gminnego Centrum Kultury 

w Gorzycach. 

4. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz oświaty, kultury i sportu 

(kluby sportowe, ośrodki kultury, GOTSiR itp.) 

5. Udział w komisjach konkursowych dotyczących wyboru dyrektorów szkół i 

przedszkoli. 

6. Opiniowanie propozycji do nagród w dziedzinie kultury i sportu 

przyznawanych przez Gminę Gorzyce. 

7. Pozyskanie informacji o projektach budżetów placówek oświatowych, 

kulturalnych i sportowych. 

8. Pozyskanie informacji o planowanych remontach placówek oświatowych, 

kulturalnych i sportowych w 2022 roku. 

9. Pozyskiwanie informacji na temat funduszy zewnętrznych przeznaczonych 

na rozwój oświaty, kultury i sportu. 



10. Pinformacji na temat arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych 

z terenu Gminy Gorzyce na rok 2022/2023 (kwiecień). 

11. Analiza wydatkowanych środków w ramach dotacji na wsparcie 

projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gorzyce. 

12. Uzyskanie informacji i analiza wyników nauczania w szkołach 

podstawowych z terenu gminy Gorzyce. 

13. Informacja o subwencji oświatowej dla Gminy Gorzyce. 

14. Analiza wyposażenia dydaktycznego placówek oświatowych oraz ich 

potrzeb w tym zakresie. 

15. Informacja nt. planowanych imprez kulturalnych, sportowych w 

gminie Gorzyce (m.in. międzyszkolny turniej sportowy ) 

16. Ocena wykorzystania dotacji udzielonej GOTSiR Nautica, 

sprawozdanie z działalności 

17. Ocena działalności ośrodków kultury i bibliotek 

18. Analiza wydatków oświatowych oraz zatrudnienia w placówkach 

oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 (czerwiec) 

19. Analiza wyników egzaminu ośmioklasisty (wrzesień). 

20. Szkolenie w sprawie kompetencji Radnych Gminy i Wójta jako organu 

prowadzącego.  

 

Przewodnicząca Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu 

Beata Młynarczyk 


