
Protokół nr 2/2022 

Zebrania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

z dnia 21 lutego 2022r. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

4. Sprawozdanie członków komisji z wizyt w poszczególnych placówkach 

oświatowych gminy Gorzyce 

5. Analiza pozyskanych informacji ze szkół oraz wnioski 

6. Plan dalszej pracy w oparciu o pozyskane informacje 

7. Wolne wnioski i zapytania 

8. Zakończenie posiedzenia 

 

Obecni: 

1. Przewodnicząca komisji: Beata Młynarczyk 

2. Z-ca przewodniczącej: Krzysztof Paloc 

3. Członek: Dominika Burkiewicz – Dzumyk  

4. Członek: Stanisław Zbroja 

5. Członek: Krzysztof Małek (zdalnie) 

6. Członek: Urszula Wachtarczyk 

7. Wice wójt gminy Gorzyce p. Daniel Kurasz 

8. Dyrektor GZOF –u p. Izabela Sanecznik 

9. Radna gminy Gorzyce Izabela Borecka 

Wg załączonej listy obecności. 

Ad. 1 

Przewodnicząca Beata Młynarczyk otworzyła posiedzenie Komisji Oświaty, 

Kultury i Sport w dniu 21.02.2022 r., powitała przybyłych członków Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu.  



Ad. 2 

Beata Młynarczyk zaproponowała wprowadzenie do planu posiedzenia 

punktu dotyczącego Regulaminu oceniania nauczycieli. Zmianę porządku 

posiedzenie przyjęto jednogłośnie.  

Ad. 3 

Przyjęto protokół z poprzedniej komisji, jednogłośnie. 

Ad. 4/5  

Analiza pozyskanych informacji ze szkół oraz wnioski – zrealizowano na 

bieżąco podczas sprawozdania 

 

Radni kolejno przedstawili sprawozdania nt. wizyt w poszczególnych 

placówkach oświatowych gminy Gorzyce. 

B. Młynarczyk scharakteryzowała spotkania w Zespołach Szkolno – 

Przedszkolnych w Gorzycach i Turzy oraz w Szkole Podstawowej w Rogowie. 

W Gorzycach problemem okazał się przeciekający dach, brak łącznika 

(dzieci przechodzą podwórkiem), trójpoziomowy pokój nauczycielski w 

łączniku szkoły, przechodzenie dzieci między szkołą a salą gimnastyczną, 

ponadto stary sprzęt komputerowy. Zaproponowano zmiany w regulaminie 

wynagradzania nauczycieli. Dyrekcja wskazała zapotrzebowanie na tablice 

interaktywne, monitory, laptopy oraz laptop dla przedszkola. 

W SP Turza p. dyrektor zwróciła uwagę na słabą sieć internetową, stare 

komputery z 2010 r.,  brak monitoringu po stronie gimnazjalnej, brak ksera  

W SP Rogów zgłoszono brak profesjonalnej (nowej) sieci komputerowej, 

problemy z internetem. Problem stanowi piec na olej opałowy, którego 

eksploatacja kosztuje 134 tys. zł na rok (dane z 2021r). Należałoby 

docieplić budynek szkoły. Ponadto, Pani Dyrektor zgłosiła zapotrzebowanie 

na ½ etatu psychologa. 



Następnie radny p. Krzysztof Małek naświetlił sytuację w Szkole 

Podstawowej w Czyżowicach, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Gorzyczkach i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Olzie. Podkreślił, że 

poważnym problemem jest tutaj brak godzin dla pedagoga i psychologa. W 

Olzie p. dyrektor prosi, aby wskazać osobę odpowiedzialną za nadzór 

remontu w szkole, gdyż pracownicy domagają się technicznych wskazówek 

i informacji od p. dyrektor. 

P. Izabela Sanecznik wspomniała, że p. dyrektor z Olzy ma zamiar zatrudnić 

psychologa 

W SP Czyżowice dyrektor wskazał na potrzebę nowego sprzętu 

komputerowego oraz wskazał na potrzebę remontu , ponieważ odpada tynk, 

bo budynek jest nieocieplony. Sekretarki szkolne zwróciły uwagę na swoje 

wynagrodzenia, które ich zdaniem jest zbyt niskie np. w porównaniu ze 

sprzątaczkami.  

W odpowiedzi na powyższe uwagi, wicewójt Daniel Kurasz potwierdził 

znajomość problemów sekretarek i remontów w szkołach. Ma świadomość, 

że podwyżki i remonty są konieczne, ale na razie nie ma na to środków 

finansowych. 

Jeżeli chodzi  godziny psychologa to problem stanowi brak psychologów 

chętnych do pracy w szkołach. 

Dyrektor GZOF Izabela Sanecznik zabrała głos w sprawie programu 

Laboratoria przyszłości i zapewniła, że sprzęt do szkół spływa 

systematycznie, a ma on być wykorzystany dopiero od września 2022 r. 

Część sprzętu jest w placówkach, nie ma np. drukarek 3D. 

W kolejnym punkcie radny Stanisław Zbroja omówił spotkanie z p. dyrektor 

Przedszkola Publicznego w Rogowie. P. dyrektor zgłosiła zapotrzebowanie 

na nowy separator tłuszczu do pracy w kuchni, tablice interaktywne i nowe 

ksero. 



W szkole podstawowej w Bluszczowie aktualnie ma miejsce realizacja 

dostosowania przeciwpożarowego. Problem stanowi tutaj mała liczba 

uczniów w klasie.  

Wicewójt Daniel Kurasz stwierdził, ze jednym z rozwiązań byłoby 

zamkniecie szkoły i stworzenie filii lub połączenie ze szkołą podstawową w 

Rogowie. Pani I. Sanecznik dodała, ze problem rozwiązałaby także zmiana 

obwodów.  

Wicewójt Daniel Kurasz oznajmił radnym, że póki co nie przewiduje się 

likwidacji szkoły na Kolonii Fryderyk (przynajmniej do 5 lat)  

Ad. 6  

Podsumowano najważniejsze aspekty problemów w szkołach: 

-wprowadzić standaryzacje godzin dla nauczycieli pedagogów, 

psychologów, pracowników świetlicy, bibliotekarek itp. Według 

zapotrzebowania w danej szkole. 

-zapewnić szkołom nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z siecią 

komputerową oraz szybkim Internetem (w zależności od możliwości 

finansowych) 

-wprowadzić zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli 

Wicewójt poinformował o zbliżających się konkursach na dyrektorów szkół 

w Gorzyczkach i Turzy (oferty spływają do 24 lutego.  11-12 marca miałby 

odbyć się konkurs) oraz zaproponował osoby do udziału w komisjach 

konkursowych. 

W kolejnym punkcie spotkania omówiono propozycję zmian w regulaminie 

wynagradzania nauczycieli. Wicewójt zaproponował w przyszłym tygodniu 

spotkanie z prawnikiem w celu analizy propozycji zmian przedstawionych 

na spotkaniu z dyrektorami. 

Ad. 7 

Nie zgłoszonych wolnych wniosków 



Ad. 8  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu Beata Młynarczyk zakończyła posiedzenie Komisji w dniu 

21 lutego 2022 r.  

 

 

                                                                                            

Przewodnicząca Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu 

                                                     Beata Młynarczyk  

Protokołowała 

Beata Młynarczyk 

 

 


