
Protokół nr 5/19
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

z dnia 8 maja 2019 r.
 

 
 
Data posiedzenia: 08.05.2019 r.

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 

Obecni radni: wg zał. listy obecności (zał. nr 1a)

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Omówienie aktualnej sytuacji oświatowej w Gminie Gorzyce.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 
Ad 1

W dniu 08.05.2019 r. Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz otworzył posiedzenie Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu. Powitał członków komisji oraz przybyłych gości – nauczycieli placówek oświatowych z 

terenu Gminy Gorzyce, Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Zenona Przybyłę.

Ad 2

Przewodniczący Komisji D. Kurasz przedstawił porządek posiedzenia. W związku z tym, że nie wniesiono 

uwag do porządku posiedzenia, został on przyjęty przez aklamację

Ad 3

Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz poinformowała, iż wyłożony został protokół z poprzedniego 

posiedzenia komisji, do którego można zgłaszać uwagi i poprawki do końca dzisiejszego posiedzenia. W 

przypadku nie wniesienia uwag protokół przyjęty zostanie w proponowanym brzmieniu.

Ad 4

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz oddał głos nauczycielom, którzy 

wypowiedzieli się w sprawie skutków związanych z przeprowadzonym w placówkach oświatowych 

strajkiem oraz oczekiwań w tym zakresie. Podczas wypowiedzi nauczyciele odnieśli się do następujących 

kwestii:

• trudnej sytuacja w jakiej znaleźli się strajkujący po odbytym strajku,



• zwrócili się z prośbą, by pieniądze z ich wynagrodzeń, niewykorzystane w okresie strajku, pozostały

w budżetach szkół z przeznaczeniem na płace,

• przedstawiono inne możliwości rozwiązania kwestii finansowych,

• poproszono, by nie zapomnieć o pracownikach obsługi zatrudnionych w poszczególnych 

placówkach oświatowych.

• Przedstawiono rozwiązania innych samorządów w kwestii rozliczeń finansowych za czas strajku,

• przedstawiono inne problemy w zakresie pracy nauczycieli.

W otwartej dyskusji głos zabrali:

- radny Stanisław Zbroja wyraził stanowisko, by pieniądze przeznaczone na wypłaty dla nauczycieli nie 

zostały zwrócone do budżetu państwa, lecz by zostały wykorzystane w naszej Gminie z przeznaczeniem na 

pracowników oświaty.

- Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz zaznaczył, że sprawa zostanie wyjaśniona z Wójtem i Panią 

wicewójt.

- radna Izabela Borecka zapytała Prezesa ZNP Zenona Przybyłę o spotkanie z Panem Wójtem w sprawie 

wynagrodzeń za okres strajku.

- Przewodniczący ZNP Zenon Przybyła odpowiedział, że do takiego spotkania dojdzie w najbliższych 

dniach.

Na zakończenie poruszone zostały również inne tematy m.in. regulamin wynagradzania nauczycieli.

Ad 5

Wolne wnioski i zapytania.

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

Ad 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz zamknął posiedzenie Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 08.05.2019 r. 

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu

Daniel Kurasz
Protokołował

Daniel Kurasz


