
PROTOKÓŁ NR 6/2021 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Z dnia 14. 06. 2021 roku 

 

 

Data posiedzenia: 14.06.2021r. 

Miejsce posiedzenia: GZOF w Gorzycach 

Obecni radni: wg listy obecności zał. 1. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Analiza projektów uchwał około oświatowych. 

5. Podjęcie tematu „Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Gorzyce” 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1  

W dniu 14.06.2021 roku Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz otworzył 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na początku Przewodniczący 

przywitał: Wicewójt Sylwię Czarnecką, Kierownik GZOF Izabellę Sanecznik, 

radnych oraz członków Komisji. 

Ad.2  

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty 

jednogłośnie. 



Ad. 3  

Przewodniczący poinformował, że do wglądu jest protokół z poprzedniego 

posiedzenia. Do protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi. 

Ad.4  

 W tym punkcie wicewójt Sylwia Czarnecka omówiła projekty uchwał 

oświatowych:  

• w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce na 

kolejny rok szkolny. Cenę ustala się w oparciu o informację ze stacji 

paliw znajdujących się na terenie Gminy Gorzyce. 

• w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub do 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez Gminę Gorzyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzania tych kryteriów 

•  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/166/20 Rady Gminy Gorzyce z 

dnia 25 maja 2020r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, 

wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko 

kierownicze, a także dla nauczyciela, który obowiązki kierownicze 

pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 

kierownicze oraz doradcy metodycznego zatrudnionych w 

przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno - 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gorzyce 

 

Radni dyskutowali nad kryteriami, które powinne zostać uwzględnione. 

Podjęli decyzję, iż wyboru dokonają na następnym posiedzeniu Komisji.  

W przypadku drugiego projektu uchwały członkowie komisji byli zgodni co 

do zasadności treści uchwały.  



Ad.5. 

Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz zasygnalizował temat Strategii 

Rozwoju Oświaty w Gminie Gorzyce. 

Ad.6. 

Przewodniczący zachęcił członków Komisji by odwiedzili placówki oświatowe 

i sprawdzili stan ich przygotowania do nowego roku szkolnego. 

 

Ad. 7. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu zakończył posiedzenie w dniu 14.06.2021r. 

 

        Przewodniczący Komisji  

Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Protokołował          Daniel Kurasz 

Daniel Kurasz 


