
Sprawozdanie 

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

i Do Spraw Rodziny  w roku  2016. 

 

 

 

   W omawianym okresie komisja odbyła 11 posiedzeń zgodnie 

z opracowanym planem pracy. 

 

 

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja: 

 

 

1) zapoznała się z informacją na temat podziału środków finansowych na realizację zadań 

sportowych w 2016r; Komisja pozytywnie oceniła podział środków zauważając powiązanie 

przyznanych kwot z oceną punktową, pozytywnie oceniono również tendencje 

wprowadzonych kryteriów oceny - dostrzegając jednocześnie potrzebę dalszych prac w tym 

zakresie; następnie Komisja  analizowała również informację o organizacji dożywiania w 

placówkach oświatowych; Komisja zauważyła potrzebę pomalowania pomieszczeń 

stołówki i kuchni w SP W Wilkowie-Osiedlu oraz konieczność odwodnienia budynku 

głównego i sali gimnastycznej w SP w Gierałtowcu; 

 

2) dokonała analizy średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego nauczycieli oraz pracy świetlic wiejskich w czasie ferii zimowych; Komisja 

zaleciła zwiększenie zakresu pracy świetlic w czasie ferii w godzinach dopołudniowych 

oraz zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na organizację zajęć w czasie ferii; 

 

3) zapoznała się z działalnością GZZOP z/s w Gierałtowcu oraz odwiedziła ośrodek zdrowia 

w Gierałtowcu; analizowała projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy; Radny Paweł 

Choczaj zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie gminnego busa dla uczniów gimnazjum 

chcących skorzystać z organizacji „drzwi otwartych” w szkołach ponadgimnazjalnych;  

 

4) analizowała sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Złotoryja 

z organizacjami pozarządowymi, oceniła przygotowanie obiektów sportowych do sezonu 

oraz funkcjonowanie i stan techniczny kompleksu sportowego „Orlik”; Komisja 

wnioskowała o rezygnacje ze składania cząstkowego sprawozdania za I połowę roku; 

Komisja wizytowała obiekty sportowe w Wilkowie-Osiedlu - stan boiska „Wilkowianki” 

i „Orlika” oceniono jako dobry; 

 

5) dokonała analizy arkuszy organizacyjnych szkół z terenu gminy oraz informacji 

przygotowanych przez szkoły odnośnie realizacji zajęć pozalekcyjnych w  placówkach 

oświatowych; Radni zwrócili uwagę na spadek liczby godzin dodatkowych organu 

prowadzącego; Komisja zasygnalizowała potrzebę realizacji zajęć dodatkowych niezależnie 

od interpretacji zapisów urzędowych; Radny Paweł Choczaj zwrócił uwagę na możliwość 

zawierania umów na realizację tego typu zajęć z poziomu urzędu gminy; 

 

 

6) zapoznała się z informacją nt wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz zapoznała się 

z informacją dotyczącą planowanego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, jak też  



opracowała plan pracy Komisji na II półrocze 2016r.; Komisja zapoznała się również ze 

stanowiskiem Kierownika GZZOP z/s w Gierałtowcu na temat ewentualnego zbycia lokalu 

mieszkalnego w ośrodku zdrowia w Rokitnicy; brak wniosków i zaleceń; 

 

7) zapoznała się z informacją przygotowana przez poszczególne szkoły odnośnie 

przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego oraz sprawdziła stan 

boisk i placów zabaw; Komisja oceniła pozytywnie stan przygotowań do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego - wszystkie placówki są w dobrym stanie technicznym, a uczniowie 

i pracownicy szkół mają zapewnione warunki do bezpiecznego funkcjonowania 

i wykonywania swoich zadań; Komisja wizytowała SP w Wilkowie-Osiedlu, basen, plac 

zabaw i boisko „Wilkowianki” Wilków - stan obiektów oceniono jako dobry; Komisja 

zaleciła zabezpieczenie w budżecie na 2017r. środków finansowych na realizację zaleceń 

pokontrolnych w placówkach oświatowych; 

 

8) dokonała analizy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r; brak 

wniosków i zaleceń; 

            

 

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

oraz informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi za 

2015r. z uwzględnieniem realizacji programu 500+., Komisja pozytywnie oceniła 

realizację zadań oświatowych; Komisja zapoznała się także z założeniami reformy 

oświatowej - temat referowała p. Sekretarz Janina Ziółek; ponadto omówiono również 

sytuację Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu po przejściu na emeryturę obecnego Dyrektora 

- Komisja wydała rekomendację, aby skorzystać z możliwości jakie daje ustawa 

o systemie oświaty i powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednemu z nauczycieli, 

co umożliwi większą elastyczność działań w przyszłości; 

 

 

10) zapoznała się z informacją z działalności bibliotek i świetlic wiejskich na terenie gminy 

za 2015r. oraz informacją z realizacji zadań sportowych;  

 

 

11) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania oraz 

opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2017r.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

   Paweł Choczaj 

 


