Sprawozdanie
z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej
i Do Spraw Rodziny w roku 2013.

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 na terenie gminy - Komisja
odwiedziła Szkolę Podstawową w Wilkowie – Osiedlu i Gierałtowcu; brak zaleceń
pokontrolnych;
2) analizowała organizację wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych - komisja dokonała
wizji

świetlic

w

Jerzmanicach-Zdroju,

Wilkowie-Osiedlu,

Prusicach,

Rokitnicy,

Ernestynowie, Gierałtowcu i w Lubiatowie; Komisja zasugerowała rozważenie możliwości
zwiększenia liczby komputerów w świetlicach;
3) dokonała oceny działalności GZZOP z/s w Gierałtowcu odwiedziła ośrodek zdrowia
w Wilkowie-Osiedlu; Komisja wnioskowała o: wykonanie toalety, podjazdu dla osób
niepełnoprawnych i ułożenie płytek na korytarzu w Ośrodku Zdrowia w Wilkowie-Osiedlu;
Komisja wysłuchała również informacji złożonej przez Sekretarza Gminy p. Janinę Ziółek
nt średniego wynagrodzenia nauczycieli na terenie gminy w 2012r.;
4) dokonała wizytacji boisk sportowych oraz oceniła stan ich przygotowania do sezonu
piłkarskiego; Komisja zlustrowała obiekty sportowe w Jerzmanicach-Zdroju, WilkowieOsiedlu i Lubiatowie; brak zaleceń pokontrolnych;
5) oceniła działalność obiektów: Orlik, basen w Wilkowie-Osiedlu i strefy rekreacyjnej
w Wilkowie; Komisja wnioskowała o wydzielenie z obecnego boiska do koszykówki na
Orliku dodatkowych 2 boisk oraz wymianę lub ulepszenie murawy na boisku w strefie
rekreacyjnej w Wilkowie;

6) wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy, Komisja analizowała sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ;
7) opracowała plan pracy Komisji na II półrocze 2013r.
8) analizowała wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy informację z wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2013 r., Komisja bez uwag przyjęła tę informację;
9) analizowała informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny
oraz informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi za 2012r.,
Komisja pozytywnie oceniła pracę szkół i GOPS, zasugerowała również połączenie szkół
podstawowych z gimnazjum i utworzenie dwóch zespołów szkół;
10) wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy analizowała projekt budżetu gminy na
2014 r. oraz propozycje stawek podatków na 2014r.
11) analizowała informację o działalności bibliotek i świetlic wiejskich na terenie gminy za
2012 r. oraz informację o działalności sportowej i turystycznej w sezonie 2012/2013 r.
wraz z organizacją kolonii w 2013r.; Komisja wnioskowała o wymianę instalacji
elektrycznej w świetlicy w Wilkowie-Osiedlu;
12) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania oraz
opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2014r.
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