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Protokół nr 9/21  

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

z dnia 22.11.2021 

 

Obecni: 

1. Przewodniczący komisji: Daniel Kurasz 

2. Z-ca przewodniczącego Beata Młynarczyk 

3. Członek: Dominika Burkiewicz – Dzumyk 

4. Członek: Magdalena Sieńko 

5. Członek: Stanisław Zbroja 

6. Członek: Krzysztof Paloc 

Goście: 

1. Dyrektor GZOF p. Izabela Sanecznik 

2. Radna p. Izabela Borecka  

3. Radny p. Krzysztof Małek 

Plan posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji  

4. Analiza informacji oświatowej 

5. Analiza do budżetu placówek oświatowych Gminy Gorzyce 

6. Analiza propozycji uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2022 

w zakresie oświaty, kultury i sportu 
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7. Wolne głosy 

8. Zakończenie posiedzenia 

 Przebieg posiedzenia 

Ad 1. Przewodniczący Daniel Kurasz powitał przybyłych radnych i dyrektor 

GZOF p. Izabelę Sanecznik  

Ad 2. Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad 3.  Przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniej komisji . 

Ad 4.  Analiza informacji  oświatowej 2020/2021: 

1) Podjęto dyskusję w  sprawie ograniczenia ilości oddziałów w Bluszczowie, 

Radni zauważają nieekonomiczne podejście do organizacji pracy szkoły oraz 

brak korzyści dla dzieci (funkcjonowanie w małych grupkach).  Ostatecznie 

komisja doszła do wniosku, że jest potrzebny pomysł na rozwiązanie 

problemu z oddziałami w Bluszczowie.  

2) Przewodniczący omówił wyniki egzaminów ośmioklasistów w 

poszczególnych placówkach gminy Gorzyce. Poszczególne punkty zawierały: 

liczba uczniów, maksymalną i minimalną ilość zdobytych punktów, średni 

wynik na egzaminie (średnia gminy to  gminy 59%),  

3) Omówiono zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy w placówkach, 

podano ilościowo i omówiono stan techniczny.  

Ad 5.  Analiza budżetu do placówek oświatowych. Dyskusja dotyczyła 

pieców, ogrzewania i cen paliw w placówkach oświatowych. Przewodniczący 

Kurasz zaznaczył iż w zapotrzebowaniu dyrektorów na sprzęt – dyrektorzy 

nie podali ceny, ilości, nie podchodząc tym samym racjonalnie do 

planowanych zakupów..  
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W kolejnym punkcie dyskusji Pani radna Burkiewicz -Dzumyk zapytała o opłaty 

za tor na basenie. Dlaczego szkoła płaci, a Aligator nie?  P. Sanecznik udzieliła 

odpowiedzi nt. opłaty za tor przez szkołę: to jest prawna umowa wymagająca 

zmiany – jest dostosowana dla klasy sportowej.  Brak opłat przez Aligatora 

budzi wiele kontrowersji, radni zastanawiają się czy nie należałoby narzucić 

opłaty dla tegoż klubu.  

P Sanecznik wspomniała o rozmowie z P. Dyrektorem GOTSiR Nautica, 

Ryszardem Markiewiczem odnośnie programu „Umiem pływać”.   Dyrektor 

zaproponował, aby od września zajęcia były organizowane w ramach 

wychowania fizycznego, żeby to była klasa III. Komisja zgodnie zauważyła, że 

powodzenie zajęc pływania zależy od przekazu informacji rodzicom np. zajęcia 

obowiązkowe i w klasie III. 

Ad 6. Przeanalizowano propozycja uchwały budżetowej w zakresie oświaty 

kultury i sportu. Szczegółowe kwoty przedstawił p. Przewodniczący Kurasz. 

Wydatki na oświatę ponad 40 mln złotych. Podkreślił, że subwencja wystarcza 

na wynagrodzenia, a na utrzymanie / rzeczówkę trzeba dopłacać. Ważne jest 

żeby szkoły wnioskowały o środki zewnętrzne.  

Przewodniczący p. Kurasz wymienił koszty dotacji : na kulturę -1,6mln złotych, 

obiekty sportowe 1.9mln (1.4mln Nautica ) 

Radny K. Małek przypomniał obecnym funkcjonowanie basenu w przeszłości. 

Podjęto ogólną dyskusję na temat poprawy funkcjonowania basenu. 

Radna p. M. Sieńko zabrała głos w sprawie ubiegania się o zainteresowania 

klubów dofinansowaniem z projektów. Podkreśliła, ze do organizacji imprez jest 

potrzebna duza liczba osób. Basen nie ma tylu pracowników, którzy mogli by się 

zaangażować w działania rekreacyjne na terenie basenu. Obliczono ile godzin 

poświęca się na organizacje tego typu imprez  - pomysłodawca przepracował 

100h a p. Sienko 20h. To impreza charytatywna. Wymieniono potrzeby basenu 

– urządzenie pomiarowe 30tys (odlicza ono wode, która wyparuje i nie wchodzi 
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do kanalizacji). Propozycja dyrekcji basenu to również nowa zjeżdżalnia – 

350tys.  

Ad 7. Wolne wnioski, głosy.  

- P. Sanecznik zapowiedziała trzy uchwały na najbliższą sesje (dotyczące nauki 

uczniów gminy w 3 kościołach), dotyczy 5 dzieci za które płaci gmina 

- Radna B. Młynarczyk zapytała p. Sanecznik, czy wójt otrzymał pismo z Olzy 

nt. dodatkowych godzin pedagoga. P. Sanecznik odpowiedziała, że ok 10 

grudnia wojt chce sie spotkać z dyrektorami – mało szczegółowe wymagania 

dyrektorów. P. Sanecznik podkreśliła, ze jest problem z zatrudnieniem 

nauczycieli pedagogów.  

- P. radna Borecka wspomniała o pomyśle p. Moniki Radzik dotyczącym spraw 

związanych z przemocą. Planuje się przeprowadzenie edukacyjnych wykładów 

tj. np. Anna Maria Wesołowska. Z pieniędzy na profilaktykę się można by  

zorganizować w blokach spotkania ze specjalistą.  

Ad 8. Zakończenie posiedzenia i pożegnanie członków zebrania przez 

przewodniczącego p. Daniela Kurasza 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu 

Daniel Kurasz                                                                                              

 

 Protokołowała  

Beata Młynarczyk 


