
  

 

Protokół nr 4/2022 

Zebrania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

z dnia 19 maja 2022r. 

 

Obecni: 

1. Przewodnicząca komisji: Beata Młynarczyk 

2. Z-ca przewodniczącej: Krzysztof Paloc 

3. Członek: Dominika Burkiewicz – Dzumyk  

4. Członek: Krzysztof Małek  

5. Członek: Urszula Wachtarczyk 

6. Członek: Teresa Władarz 

7. Członek: Stanisław Zbroja 

8. Prezes ZNP p. Zyta Czyż 

9. Zastępca wójta gminy Gorzyce p. Daniel Kurasz 

 

Plan posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

4. Zapoznanie z budową arkusza organizacyjnego szkoły, jego 

opiniowaniem,    

zatwierdzaniem, ważnymi terminami 

5. Zapoznanie z art. 6 ust. 1 pkt 4 u.o.d.i.p." - ustawy z dnia 6 września 

2001 r.o dostępie do informacji publicznej 

6. Analiza arkuszy organizacyjnych gminy Gorzyce na rok szkolny 

2022/2023 

7. Wolne wnioski i zapytania 

8. Zakończenie posiedzenia 



 

Ad 1.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Beata Młynarczyk 

powitała przybyłych gości i członków komisji. 

Ad 2. 

Pani Beata Młynarczyk zaproponowała zmiany w obradach komisji. 

Zrezygnowano z punktu 6 posiedzenia, gdyż nie udało się uzyskać dostępu 

do arkuszy organizacyjnych szkół gminy Gorzyce. W związku z tym, że 

termin zatwierdzenia arkuszy mija 29 maja, będą one dostępne dopiero na 

komisji czerwcowej. Zmianę przyjęto jednogłośnie.   

Ad 3.  

Przyjęto protokół z poprzedniej komisji z dn. 24.03.2022 r. 

Ad 4.  

Przewodnicząca Beata Młynarczyk przedstawiła prezentację multimedialną 

nt. budowy arkusza organizacyjnego szkoły, jego opiniowania,  przedstawiła 

warunki zatwierdzania arkusza i ważne terminy z nim związane.  

 

Ad 5.  

Zapoznano się z z art. 6 ust. 1 pkt 4 u.o.d.i.p." - ustawy z dnia 6 września 

2001 r.o dostępie do informacji publicznej.  

 

."Arkusze organizacyjne placówek oświatowych, w tym szkół publicznych, 

ich zawartość oraz dane o kwalifikacjach nauczycieli są informacjami, 

które podlegają udostępnieniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 u.o.d.i.p." 

 

Informacją publiczną jest bowiem każda informacja o sprawach 

publicznych, co wynika z art. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) – dalej u.d.i.p. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.d.i.p. szkoły są obowiązane do udostępniania 



informacji publicznej, w tym m.in. informacji o organizacji jednostki oraz o 

jej organach oraz osobach sprawujących funkcje w tych organach. 

 

Uwzględniając powyższe – arkusz organizacji szkoły jest dokumentem 

podlegającym udostępnieniu na podstawie przepisów u.d.i.p. Dostęp do 

informacji publicznej przysługuje zaś każdemu (art. 2 u.d.i.p.). Przepisy 

u.d.i.p. stanowią, że informacja publiczna, która nie została udostępniona 

w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest 

udostępniana na wniosek. Przepisy prawa nie określają formy ani wzoru 

takiego wniosku. Oznacza to, że wniosek o udostępnienie informacji 

publicznej może zostać złożony w dowolnej formie (ustna, pisemna, 

elektroniczna). Z treści wniosku powinno wynikać kto jest wnioskodawcą, 

jaka jest treść żądania wnioskodawcy (tzn. udostępnienia jakich informacji 

żąda zainteresowany) oraz w jaki sposób i w jakiej formie zainteresowany 

chciałby uzyskać informację publiczną (zob. art. 10 i 14 u.d.i.p.). 

 

Ad 6.  

Wycofany z porządku obrad. 

Ad 7.  

Wolne wnioski i zapytania: 

- Pani prezes ZNP Zyta Czyż poinformowała, że rozporządzenie o 

mniejszościach niemieckich ograniczyło liczbę nauczanych godzin w 

szkole w Rogowie. Uczniowie tej szkoły mieli do tej pory 3 godziny 

tygodniowo, od przyszłego roku będzie to 1 godzina. Pani Czyż 

zapytała o możliwość dołożenia przez gminę chociaż jednej godziny, 

tak jak miało to miejsce w szkołach w Gliwicach czy Żorach. Pani 

prezes nadmieniła, że minister Przemysław Czarnek nie zabronił 

uczenia języka niemieckiego. 



- Odnośnie arkuszy organizacyjnych zastępca wójta Daniel Kurasz 

poinformował, że arkusze w gminnych placówkach zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez ZNP i NSZZ Solidarnosć. 

- Radny p. Stanisław Zbroja zapytał o standaryzacje arkuszy?  

- Pojawią się na kolejnym spotkaniu. 

- Radny Krzysztof Małek zapytał o to, czy w tym roku (chodzi o arkusz 

organizacyjny) zmieniła się liczba etatów, np. pedagogów, 

psychologów itp.   

- P. Kurasz odpowiedział, że psycholodzy i pedagodzy stanowią 

wakaty. Podkreślił, że nie ma osób chętnych do pracy w szkole. 

Psycholodzy dostają pracę na korzystniejszych warunkach pracując w 

placówkach prywatnych.  

P. Młynarczyk zapytała czy są jakieś konsekwencje dla szkół jeśli nie 

uda im się pozyskać pedagoga czy psychologa?  

P. Kurasz odpowiedział, ze na dzień dzisiejszy nie wiadomo. 

- Zastępca wójta poinformował, że godziny będą przyznane „na 

sztywno” dla pedagoga i psychologa. Nie ma obecnie przesuwania 

godzin z pedagoga na psychologa czy odwrotnie. 

- Przewodnicząca Młynarczyk opowiedziała o etatach sprzątaczek, ich 

umowach i przydzielaniu zadań na podstawie organizacji pracy w ZST 

w Wodzisławiu Sl. 

- Zastępca wójta, p. Małek i p. Czyż podawali przykłady niepokojących 

zachowań dzieci związanych z załamaniem psychicznym, 

samobójstwami ( w wyniku pandemii i izolacji dzieci w domach). P. 

Małek zaznaczył, że dzieci dają sygnały niezauważalne przez 

dorosłych , na które należałoby reagować. P radny zwrócił uwagę na 

rosnącą liczbę samobójstw i konieczności przydzielania godzin 

pedagogom i psychologom. Zastępca wójta zwrócił uwagę na 

konieczność pracy z całymi rodzinami, nie tylko z dzieckiem, gdyż 

problem dotyka relacji dziecka w rodzinie.  

- P. Stanisław Zbroja zapytał o wakaty w godzinach nauczycieli. P. 

Kurasz odpowiedział, ze będzie wiadomo w połowie czerwca i dodał, 



że w arkuszach nie uwzględnia się nauczycieli emerytowanych. P. 

Zyta Czyż wspomniała, że wakaty dotyczą pedagogów i psychologów, 

a wójt dodał, że arkusze są ruchome. 

- Radna p. Teresa Władarz zapytała o sytuację mieszkańców Ukrainy 

w naszej gminie. Wicewójt odpowiedział, że w szkole ukraińskie dzieci 

z peselem, są traktowane indywidualnie, na nie uzyskuje sie oddzielną 

subwencję. 

- Radny K. Paloc zapytał wice wójta o klasę sportową w ZSP w Turzy, 

czy w przyszłym roku szkolnym przewiduje się jej otwarcie. 

Zastępca wójta odpowiedział, ze tak.  

 P. Kurasz poinformował, że Pani dyrektor szkoły miała spotkanie z 

obiema klasami. Po rozmowie rodzice zadeklarowali 21 

zainteresowanych w klasie sportowej, w drugim oddziale 28 osób – 

wchodzi podział na grupy. Jak dojdą inne osoby trzeba będzie 

podzielić klasę na dodatkowy oddział. Są 3 osoby, które się wahają 

żeby przejść do klasy sportowej.  

W przyszłym tygodniu p. dyrektor w Turzy, ma ustalić liczbę osób. 

Konieczne będzie zatrudnienie na 6 godzin trenera piki nożnej.  

 

Ad. 8 Przewodnicząca B. Młynarczyk podziękowała obecnym za przybycie i 

zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu 

Beata Młynarczyk 

Protokołowała                                                                                                       

Beata Młynarczyk 


