
Protokół 3/2022  

Zebrania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

z dnia 24.03.2022 

Plan posiedzenia. 

 

1.   Otwarcie posiedzenia 

2.     Przyjęcie porządku posiedzenia 

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

4.     Analiza możliwości utworzenia klasy sportowej w ZSP w Turzy Śl, w 

tym analiza kosztów wynagrodzeń nauczycieli klasy sportowej, opłat za 

basen i sale gimnastyczne. 

5.    Informacja dotycząca aktualnej sytuacji uchodźców z Ukrainy i 

umożliwienia edukacji dzieciom w placówkach gminy Gorzyce 

6     Wolne wnioski i zapytania 

7     Zakończenie posiedzenia 

 

 

Obecni: 

1. Przewodnicząca komisji: Beata Młynarczyk 

2. Członek: Dominika Burkiewicz – Dzumyk  

3. Członek: Krzysztof Małek 

4. Członek: Urszula Wachtarczyk 

5. Członek TeresaWładarz 

6. Członek: Stanisław Zbroja 

7. Zastępca Wójta Gminy Gorzyce p. Daniel Kurasz 

8. Przewodniczący Rady Gminy p. Piotr Wawrzyczny 

9. Dyrektor GZOF –u p. Izabela Sanecznik 

10. Prezes ZNP p. Zyta Czyż 

11. Roman Koral przedstawiciel GOTSiR Nautica 



12. Radna gminy Gorzyce p. Izabela Borecka 

Wg załączonej listy obecności. 

 

Ad 1.  

Przewodnicząca otworzyła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i  Sportu 

w dniu 24.03.2022 r., powitała wszystkich obecnych. 

Ad 2.  

Przewodnicząca Komisji Beata Młynarczyk zaproponowała zmianę 

porządku posiedzenia polegającą na zamianie punktu 5 z punktem 4. 

Zmiana oraz porządek posiedzenia zaakceptowano jednogłośnie. 

Ad 3.  

Przewodnicząca Komisji Beata Młynarczyk poinformowała, że wyłożony 

został protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji, do którego można 

zgłaszać uwagi i poprawki do końca posiedzenia. W przypadku 

niewniesienia uwag, protokół zostanie przyjęty w proponowanym 

brzmieniu.  

 

Ad.5  

Przewodnicząca Komisji Beata Młynarczyk przedstawiła informację 

dotyczącą aktualnej sytuacji uchodźców z Ukrainy, dotyczącą zapisów do 

ZSP / szkół podstawowych oraz przedszkoli gminy Gorzyce. Dyrektorzy 

zapisują uczniów do placówki na podstawie oświadczeń. Na dzień 

posiedzenia sytuacja jest następująca:  

ZSP Turza -  6 osób szkoła, 4 osoby przedszkole + 2 osoby doszły 

(język wolontariat 2godz) 

ZSP Gorzyce - 5 osób szkoła, 2 osoby przedszkole 

Rogów przedszkole - 1 dziecko 



Czyżowice -  9 osób szkoła + 23 osoby dodatkowo bierą udział w 

zajęciach z języka polskiego 

Bluszczów  przedszkole 1 dziecko 

Gorzyczki szkoła - 2 osoby, przedszkole - 6 osób 

Olza 1 dziecko przedszkole, 1 dziecko szkoła 

Razem: 23 dzieci w szkole, 9 dzieci w przedszkolach ( na 24.03.2022) 

Szkoły są otwarte na pomoc uchodźcom, liczba przyjętych uczniów z 

Ukrainy z dnia na dzień ulega zmianie. 

Zastępca wójta p. Daniel Kurasz naświetlił obecną sytuację rodzin i dzieci 

z Ukrainy. Poinformował, iż zamieszkują oni OSP w Gorzyczkach oraz 

Klub Seniora w Bełsznicy. Liczba uchodźców w gminie przekroczyła 300 

osób. Pan Kurasz wspomniał o gotowych 200 rezerwowych miejscach dla 

uchodźców w powiecie. 

Radna Teresa Władarz opowiedziała o podejściu nauczycieli do dzieci z 

Ukrainy i o wcześniejszym przygotowaniu polskich dzieci do przyjęcia 

kolegów z zagranicy. W czasie dyskusji wspomniano o dobrej współpracy 

i integracji dzieci polskich z ukraińskimi.  

Radna Dominika Burkiewicz – Dzumyk podzieliła się informacją nt. 

portalu o dotacjach: www.granty.pl  gdzie ogłoszono nabór wniosków w 

ramach programu „Przystań Świętego Mikołaja”.  

Ad. 4 

Przewodnicząca Beata Młynarczyk omówiła „Roczne koszty wynagrodzeń 

nauczycieli klasy sportowej w przedziale klas V-VIII, wynikające z siatki 

godzin lekcyjnych” otrzymane z GZOF. Wyliczenie to zawierało kwoty 

wynagrodzeń nauczycieli, kosztów opłaty basenu i eksploatacji 

autobusu. Zdaniem radnej Beaty Młynarczyk wysokość dodatku 

motywacyjnego nauczycieli została znacznie przesadzona (242,76zł). 

Przewodnicząca zwróciła uwagę, że nauczyciele uczący w oddziale 

sportowym uczą również w innych oddziałach (w większości) oraz że na 

basen autobusem będą jednocześnie jeździły w przyszłości dwa oddziały. 



Wątpliwości budzi również obliczenie kosztów paliwa w przeliczeniu na 

jeden wyjazd. 

Pani Izabela Sanecznik poinformowała, że oddział sportowy w 

porównaniu z oddziałem ogólnym otrzymuje dodatkowo 27 000 złotych. 

Oddział wymaga dodatkowo płatnych 6h dla grupy piłkarskiej i 6h dla 

grupy pływackiej.  

Pan Roman Koral zwrócił uwagę, że liczba wyjazdów na basen jest 

zawyżona gdyż obliczenia pokazują, że w roku wypada ok 34 tygodnie, 

a nie jak podano w rozliczeniu 41. 

Wicewójt Daniel Kurasz wyjaśnił, że na trasę autobusu składa się droga 

z SKR do szkoły, na basen i powrót czyli 10,8km x2 = 21,6km 

P. Izabela Sanecznik wyjaśniła, że wynagrodzenie nauczycieli w oddziale 

sportowym generuje dodatkowe wydatki na kolejne godziny zajęć.  

 

Zastępca wójta i p. dyrektor GZOF zgodnie potwierdzili, że wydatki 

towarzyszące powstaniu oddziału sportowego przekroczą 120.000 zł po 

odjęciu dodatkowych 27.000 zł  

Radny S. Zbroja zapytał o rekrutację do oddziału sportowego, jakie są 

kryteria przyjęcia. Radna B. Młynarczyk odczytała w trzech punktach 

kryteria przyjęcia. 

P. Sanecznik poinformowała, że w arkuszach organizacyjnych nie będzie 

się brało pod uwagę dodatkowego oddziału sportowego, ewentualnie 

zmianę wprowadzi się w Aneksie nr 1, w późniejszym czasie.  

Ad 6. 

Wnioski i zapytania 

Zastępca Wójta D. Kurasz poinformował uczestników zebrania o wniosku 

rodziców o dodatkowe godziny dla dzieci w SP w Bluszczowie z j. 

polskiego, matematyki, j. angielskiego i historii. 

 W dalszej części zebrania członkowie komisji zastanawiali się jak 

zmniejszyć dopłatę do pensji nauczyciela, wynikającą z 

niewypracowanych godzin. Pojawiły się propozycje dodatkowych zajęć, 



kółek itp. Pani Sanecznik wyjaśniła, iż w związku z tym , że w gminie 

większość nauczycieli jest dyplomowanych, dlatego aby zejść z dopłatą 

musieliby mieć wszyscy po 5 godzin nadliczbowych, co praktycznie jest 

niemożliwe.  

Ad 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu Beata Młynarczyk zamknęła posiedzenie Komisji w dniu 

24.03.2022 r. Podziękowała wszystkim obecnym za udział w 

posiedzeniu. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu  

Beata Młynarczyk 

 

Protokołowała 

Beata Młynarczyk 


