
Sprawozdanie 

z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej 

i Do Spraw Rodziny  w roku  2014. 

 

 

 

   W omawianym okresie komisja odbyła 12 posiedzeń zgodnie 

z opracowanym planem pracy. 

 

 

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja: 

1) analizowała organizację i sposób dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie 

gminy - Komisja odwiedziła Szkolę Podstawową w Wilkowie – Osiedlu i Gierałtowcu; 

Komisja oceniła organizacje dożywiania bardzo dobrze; 

 

2) analizowała organizację zajęć w świetlicach podczas ferii zimowych - komisja dokonała 

wizji świetlic w  Jerzmanicach-Zdroju, Wilkowie-Osiedlu i Prusicach; Komisja 

wnioskowała o ogrodzenie stawu przy SP w Jerzmanicach-Zdroju, ponieważ stwarza 

zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci oraz zmianę planu pracy świetlic na godziny 

późniejsze; 

 

3) dokonała wizytacji boisk sportowych, oceniła stan ich przygotowania do sezonu 

piłkarskiego oraz dokonała przeglądu szatani i pomieszczeń gospodarczych; Komisja 

zlustrowała obiekty sportowe w Jerzmanicach-Zdroju, Wilkowie-Osiedlu i Lubiatowie; 

Komisja zaleciła wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Jerzmanicach-Zdroju oraz 

stwierdziła, że obiekty są przygotowane należycie do sezonu ; 

 

4) dokonała oceny działalności GZZOP z/s w Gierałtowcu oraz odwiedziła ośrodek zdrowia 

w Gierałtowcu; Komisja oceniła sytuację finansową Zakładu jako „wystarczającą” oraz 

uznano za konieczne rozbudowanie sieci komputerowej we wszystkich ośrodkach zdrowia 

(w tym wymiana sprzętu komputerowego oraz zwiększenie mocy Internetu); Komisja 

wnioskowała również o uzupełnienie ubytków w chodniku przy ośrodku zdrowia 

w Gierałtowcu.; 

 

5)  dokonała analizy arkuszy organizacyjnych szkół z terenu gminy; brak zaleceń i uwag; 

 



6) opracowała plan pracy Komisji na II półrocze 2014r. oraz dokonała podsumowania 

działalności sportowej za sezon 2013/2014; Komisja wnioskowała o wzmocnienie 

kontroli pracy animatorów zatrudnionych na „Orliku”; 

 

8) oceniła stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2014/2015; 

odwiedzone zostały SP i Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu, SP Rokitnica, SP Gierałtowiec 

Gimnazjum w Lubiatowie; stan przygotowań oceniono bardzo dobrze - brak uwag; 

 

9) wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy analizowała informacje z wykonania 

budżetu gminy za I półrocze 2014r.; 

 

10) analizowała informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 

oraz informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi za 

2013r., Komisja pozytywnie oceniła pracę szkół i GOPS; brak uwag; 

 

12) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania oraz 

opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2015r. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

           Paweł Choczaj 

 

 


