Sprawozdanie
z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki
Społecznej i Do Spraw Rodziny w roku 2011.

W omawianym okresie komisja odbyła 12 posiedzeń, w tym 6 razy wyjeżdżała
w teren.
W trakcie odbytych posiedzeń Komisja:
1) analizowała organizację i sposób dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy, - Komisja
analizowała sprawę dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Wilkowie – Osiedlu i Gierałtowcu.
Komisja zapoznała się również z działalnością świetlic socjoterapeutycznych w w/w szkołach;
2) analizowała organizację wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych - komisja odwiedziła świetlice
wiejskie w Wilkowie-Oisedlu, Prusicach, Rokitnicy i N.W.Złotoryjskiej. Komisja stwierdziła dobrą
pracę w świetlicach wiejskich w okresie ferii zimowych;
3) wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy, Komisja analizowała sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2010 r. ;
4) dokonała wizytacji boisk sportowych oraz budynków szatni sportowych; komisja dokonała wizji boisk
w Jerzmanicach-Zdroju, Wilkowie-Osiedlu, Prusicach i Rokitnicy – stwierdzono dbałość o te obiekty.
Zastrzeżenia komisji wzbudził stan boiska w Wilkowie – komisja wnioskowała o poprawę stanu płyty
boiska, ogrodzenia i ścieżek. Komisja złożyła również o jednakowe traktowanie dzieci przy udzielaniu
dofinansowania do wypoczynku letniego;
5) zapoznała się z działalnością bibliotek na terenie gminy, - Komisja wyjechała w teren, gdzie
zapoznała się z działalnością Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja z/s w Rokitnicy oraz filii biblioteki
w Wilkowie-Osiedlu;
6) analizowała informację z działalności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi
z siedzibą w Gierałtowcu za 2010r. - Komisja stwierdziła konieczność wykonania podjazdu dla osób
niepełnosprawnych w ośrodkach w Gierałtowcu i Rokitnicy oraz wnioskowała o powiększenie
parkingu przy ośrodku w Gierałtowcu;

7) sprawdzała stan przygotowania szkół na terenie gminy do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 20112012, który oceniła jako bardzo dobry oraz dokonała wizji sali gimnastycznej w Gierałtowcu;
8) wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy analizowała wykonanie budżetu gminy za I półrocze
2011 r.,
9) analizowała informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny oraz
informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi za 2010 r., Komisja
pozytywnie oceniła pracę szkół i GOPS, ponadto Komisja uznała za zasadne udzielanie
dofinansowania do wypoczynku letniego uczniom nie będącym mieszkańcami Gminy Złotoryja;
10) wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy analizowała projekt budżetu gminy na 2012 r.
i propozycje stawek podatkowych na 2012 r.;
11) analizowała informację o działalności bibliotek i świetlic wiejskich na terenie gminy za 2010 r. oraz
informację o działalności sportowej i turystycznej w sezonie 2010-2011 r. wraz z organizacją kolonii
w 2011r.

Przewodniczący Komisji uczestniczył również we wspólnym posiedzeniu przewodniczących komisji
stałych Rady Gminy, które poświęcone było wypracowaniu opinii w sprawie przebiegu obwodnicy dla
Miasta Złotoryja.
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