
PROTOKÓŁ NR 8/2021 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Z dnia 27. 10. 2021 roku 

 

Data posiedzenia: 27.10.2021r. 

Miejsce posiedzenia: GZOF w Gorzycach 

Obecni radni: wg listy obecności zał. 1. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Informacja na temat Gminnej Oświaty – spotkanie z dyrektorami 

placówek oświatowych z terenu Gminy Gorzyce. 

4. Wolne wnioski i zapytania. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

Ad.1  

W dniu 27.10.2021 roku Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz otworzył 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na początku Przewodniczący 

przywitał: Dyrektor GZOF Izabellę Sanecznik, Dyrektorów placówek 

oświatowych, Prezes ZNP, radnych oraz radnych członków Komisji. 

Ad.2  

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia. Porządek obrad został 

przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 3  

Przewodniczący wprowadził zebranych w temat posiedzenia, a następnie 

poprosił dyrektorów o uwagi do regulaminu przyznawania dodatku 

motywacyjnego. W dyskusji poszczególni dyrektorzy odnieśli się do tematu 

zgłaszając uwagi i zapytania wynikłe z praktyki stosowania  ww. 

regulaminu. Radny Stanisław Zbroja zaproponował by dyrektorzy stworzyli 



zespół, który wypracuje wspólne stanowisko co do zmian w poszczególnych 

punktach regulaminu. Dyrektorzy ustalili, że do 20 listopada przedstawią 

Komisji swoje propozycje. 

Następnie przewodniczący Daniel Kurasz poruszył temat „Laboratoriów 

przyszłości”  - projekt dla placówek oświatowych, na jakim etapie wdrażania 

programu są poszczególne szkoły? Dyrektorzy odpowiedzieli, że wszystkie 

szkoły przystąpiły do programu i złożyły stosowne dokumenty. Obecnie są 

na etapie projektowania pracowni. Wyrazili także swoje wątpliwości co do 

wydatkowania i późniejszego rozliczenia kwot, które zostały opisane w 

zasadach projektu. Pani Izabella Sanecznik poinformowała, że wysłała 

zapytania do Ministerstwa, lecz nie uzyskała jeszcze żadnej odpowiedzi.     

Radny Stanisław zbroja nawiązał do tematu „niewypłaconych nadgodzin”. 

Natomiast Radna Izabella Borecka nawiązała do pisma jakie otrzymali 

dyrektorzy w temacie godzin ponadwymiarowych i zapytała czy ta kwestia 

została już wyjaśniona? Dyrektorzy odpowiedzieli, że czekają na decyzje 

wójta i na wyniki pokontrolne w poszczególnych szkołach. 

Dyrektorzy poruszyli także kwestię podwyższenia pensji dla pracowników 

administracji w placówkach oświatowych z uwagi na rosnące minimalne 

wynagrodzenie i niewielką już różnicę w płacach z pracownikami obsługi.  

Przewodniczący Daniel Kurasz nawiązał do tematu gminnej olimpiady, która 

mogła by się odbyć na przełomie maja i czerwca. Pomysł spotkał się z 

akceptacją dyrektorów. Wstępnie zostało zaplanowane spotkanie robocze w 

tym temacie z dyrektorami i nauczycielami wychowania fizycznego. 

Ad. 7.  

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

Ad.8. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu zakończył posiedzenie w dniu 27.10.2021r 

 



        Przewodniczący Komisji  

Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Protokołował                  Daniel Kurasz 

Daniel Kurasz 


