
PROTOKÓŁ NR 3/2021 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Z dnia 15. 02. 2021 roku 

 

Data posiedzenia: 15.02.2021r. 

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. Informacja na temat przygotowania arkuszy organizacyjnych 

placówek oświatowych na rok 2021/2022, rzeczywisty czas pracy 

przedszkoli, aspekty finansowe. 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1  

W dniu 15.02.2021 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 W związku z tym, że nie 

wniesiono uwag do porządku posiedzenia został on przyjęty przez 

aklamację.  



 

Ad. 3  

Przewodniczący poinformował, że do wglądu jest protokół z poprzedniego 

posiedzenia. Do protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi. 

Ad.4 

Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz przekazał głos wicewójt Sylwii 

Czarneckiej. Wicewójt odniosła się do kwestii dodatku wyrównawczego jaki 

otrzymują nauczyciele, którzy nie otrzymują średniej krajowej. Następnie 

omówiła kwestię subwencji oświatowej, przedstawiła jej wysokość w 

poszczególnych latach i prognozę na kolejny rok. Przedstawiła również 

podjęte działania by zachować jak największą kwotę subwencji oświatowej. 

W tych działaniach okazał się bardzo pomocny system SIO.  

Kolejnym tematem przedstawionym przez wicewójt był temat 

rzeczywistego czasu pracy przedszkoli na terenie Gminy Gorzyce. Okazuje 

się bowiem, że rodzice deklarują dłuższy pobyt dzieci w danym przedszkolu 

a odbierają je wcześniej o godzinę lub dwie. Dochodzi do sytuacji, że w 

niektórych przedszkolach nie ma już dzieci a są tylko nauczyciele. 

Weryfikację tego zjawiska umożliwił elektroniczny system czytników kart, 

który funkcjonuje w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce. 

Wicewójt powiedziała, że w tej sprawie zostanie wystosowane pismo do 

dyrektorów przedszkoli. 

 Ad.5. 

W tym punkcie nikt z obecnych na posiedzeniu Komisji nie zabrał głosu. 

 

 

 

 



 

Ad. 6. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu zakończył posiedzenie w dniu 15.02.2021r 

 

        Przewodniczący Komisji  

Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Protokołował                  Daniel Kurasz 

Daniel Kurasz 


