
PROTOKÓŁ NR 4/2021 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Z dnia 15. 03. 2021 roku 

 

Data posiedzenia: 15.03.2021r. 

Miejsce posiedzenia: GCK 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 dotyczących gminnej oświaty. 

5. Analiza kryteriów naboru do przedszkoli na terenie Gminy Gorzyce. 

6. Analiza subwencji oświatowej na 2022 rok. 

7. Informacja na temat budynku szkoły na Kolonii Fryderyk. 

8. Informacja na temat działalności świetlic Gminnego centrum Kultury 

w Gorzycach  

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1  

W dniu 15.03.2021 roku Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz otworzył 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na początku Przewodniczący 

przywitał: Wójta Daniel Jakubczyka, Wicewójt Sylwię Czarnecką, Kierownik 

GZOF Izabellę Sanecznik, Dyrektor GCK w Gorzycach, radnych oraz 

członków Komisji. 

 



Ad.2  

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia i zaproponował 

przeniesienie punktu 8 na miejsce 4 porządku obrad. Zmieniony porządek 

obrad 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 przekazanych do procedowania na najbliższej sesji. 

Ad.5. 

W tym punkcie Wicewójt przedstawiła propozycję kryteriów naboru do 

przedszkoli na terenie Gminy Gorzyce. Został również poruszony temat 

brakujących miejsc w przedszkolach na terenie Gminy Gorzyce po 

tegorocznej rekrutacji, a co za tym idzie utworzenie dodatkowego oddziału 

przedszkolnego na Kolonii Fryderyk. 

Ad. 6.  

Ten punkt został przeniesiony na inne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu. 

Ad. 7.  

Przewodniczący Daniel Kurasz oddał głos Wicewójt. Wicewójt przedstawiła 

opracowaną koncepcję przebudowy i dostosowania budynku szkoły na 

Kolonii Fryderyk do aktualnie istniejących potrzeb.  

Ad.8. 

Przewodniczący Daniel Kurasz poprosił o przedstawienie działalności świetlic 

działających przy Gminnym Centrum Kultury Dyrektor Bibiannę Dawid. Pani 

Dyrektor omówiła funkcjonowanie poszczególnych świetlic w Rogowach, 



Bełsznicy, Osinach, Odrze, Uchylsku i Gorzyczkach. Większość z nich pod 

względem infrastrukturalnym jest w stanie dobrym za wyjątkiem świetlicy 

w Odrze gdzie występuje zawilgocenie i grzyb.  Wszystkie obiekty powinne 

zostać poddane termomodernizacji, by zmniejszyć zużycie opału. 

Zatrudnienie w świetlicach jest adekwatne do potrzeb, jednakże generuje 

największe koszty. Pani Dyrektor omówiła również działania jakie zostały 

zrealizowane w ostatnim czasie w GCK. 

Ad. 9.  

Radni z Czyżowic zasygnalizowali problem braku miejsc w przedszkolu w 

Czyżowicach i przedstawili kilka możliwych rozwiązań min. budowę nowego 

budynku przedszkola obok szkoły w Czyżowicach wraz ze wspólną stołówką 

i kuchnią.  

Ad. 6. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu zakończył posiedzenie w dniu 15.03.2021r 

 

        Przewodniczący Komisji  

Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Protokołował                  Daniel Kurasz 

Daniel Kurasz 


