
Sprawozdanie 

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

i Do Spraw Rodziny  w roku  2017. 

 

 

 

   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 2017r; Komisja pozytywnie oceniła podział środków zauważając 

jednocześnie, że wnioski Komisji  dotyczące konstruowania umów z klubami nie są 

uwzględniane; następnie Komisja  analizowała również informację o organizacji 

dożywiania w placówkach oświatowych, którą zaopiniowała pozytywnie; Komisja 

zapoznała się z założeniami i planami wdrażania reformy ustroju szkolnego - pozytywnie 

zaopiniowała wstępne plany przekształcenia szkół i zmiany w sieci placówek oświatowych; 

Komisja złożyła wniosek o zarezerwowanie w budżecie gminy środków finansowych na 

pokrycie kosztów wyjazdów uczniów na zawody sportowe w ramach Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej; 

 

2) dokonała analizy średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego nauczycieli; w związku ze wzrostem kwoty dodatku wyrównawczego 

Komisja ponownie wniosła o zapobieganie nieracjonalnemu wydatkowaniu środków 

publicznych; analizie poddano również czas pracy świetlic wiejskich w czasie ferii 

zimowych; Komisja ponownie zaleciła zwiększenie zakresu pracy świetlic w czasie ferii w 

godzinach dopołudniowych; obecna na posiedzeniu p.Sekretarz wyjaśniła Radnym 

przyczyny (wskazane przez Dyrektorów szkół) nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń 

nauczycieli; ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

projektu sieci szkół podstawowych; 

 

3) na wyjazdowym posiedzeniu oceniła stan obiektów sportowych w Rokitnicy, Prusicach 

i Wilkowie-Osiedlu; Radni ocenili stan obiektów pozytywnie; Komisja wniosła o podjęcie 

działań w celu rozwiązania problemu odprowadzenia ścieków z szatni w Prusicach oraz 

zauważyła potrzebę zamontowania piłkochwytów na boisku w Rokitnicy; Komisja 

zapoznała się także z informacją o przyjęciu sieci placówek oświatowych w Gminie 

Złotoryja; 

 

4) analizowała sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki 

Podstawowej z/s w Gierałtowcu oraz sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 

Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi; Komisja zauważyła, że nadal nie 

zlikwidowano barier architektonicznych w budynku ośrodka zdrowia w Gierałtowcu; 

Komisja wniosła o udzielenie pisemnego uzasadnienia zasadności sporządzania sprawozdań 

cząstkowych w ramach zadań zleconych w drodze postępowań konkursowych; 

 

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

przygotowanych przez szkoły odnośnie realizacji zajęć pozalekcyjnych w  placówkach 

oświatowych; Komisja z satysfakcją przyjęła informację, że zmiany wprowadzone reformą 

oświaty nie skutkują ograniczeniem zatrudnienia w gronie pedagogicznym; pozytywnie 



oceniona została informacja dotycząca organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach; 

Komisja zaproponowała również wprowadzenie przez Wójta Gminy autopoprawki do 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przedszkola specjalnego - szczegóły 

w protokole z dn.24.05.2017r. 

 

 

6) zapoznała się z informacją nt wykonania budżetu gminy za 2016r. oraz zapoznała się 

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

opracowała plan pracy Komisji na II półrocze 2017r.; Radny Z.Baranowski zaproponował 

wprowadzenie zmian do zasad przyznawania stypendiów sportowych; Komisja zapoznała 

się również z odpowiedziami na wnioski Komisji z poprzednich posiedzeń - szczegóły 

w protokole z dn.21.06.2017r.; 

 

7) na wyjazdowym posiedzeniu oceniła stan przygotowania placówek oświatowych do 

rozpoczęcia roku szkolnego oraz sprawdziła stan boisk, placów zabaw i miejsc rekreacji; 

Komisja wizytowała szkoły w Gierałtowcu, Rokitnicy i Wilkowie-Osiedlu pod kątem 

przystosowania do wymagań reformy oświaty - niepokój wzbudza chaotyczna realizacja 

procesu wyposażania szkół w podręczniki szkolne, Komisja uznała za zasadne wyłączenie 

ze struktury szkół podstawowych punktów przedszkolnych i utworzenie przedszkola 

prowadzonego przez gminę ; Komisja pozytywnie oceniła stan placów zabaw 

w Gierałtowcu, Rokitnicy i Wilkowie-Osiedlu; 

 

8) dokonała analizy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r, które oceniła 

pozytywnie; 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 

2016r. z uwzględnieniem realizacji programu 500+., Komisja pozytywnie oceniła 

realizację zadań oświatowych; brak zaleceń i wniosków; 

 

 

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

za 2016r. przedstawioną przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja 

p. Halinę Durachtę - Komisja przyjęła sprawozdanie;  dyskutowano również na temat 

funkcjonowania świetlic podczas ferii zimowych - szczegóły w protokole z 

dn.20.11.2017r.; Przewodniczący Komisji wyjaśnił również zasadność podejmowania 

uchwał „oświatowych” przygotowanych na listopadową sesję Rady Gminy; 

 

 

11) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania oraz 

opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2018r.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

   Paweł Choczaj 

 


