Sprawozdanie
z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej
i Do Spraw Rodziny w roku 2015.

W omawianym okresie komisja odbyła 11 posiedzeń zgodnie
z opracowanym planem pracy.

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja:
1) oceniła organizację zajęć w świetlicach i szkołach podczas ferii zimowych - komisja
stwierdziła niską dostępność świetlic w godzinach przedpołudniowych oraz zwróciła uwagę
na konieczność stosowania formalno-prawnych rozwiązań zgodnych z KN w przypadku
świadczenia pracy przez nauczycieli; Komisja zapoznała się także z podziałem środków na
dofinansowanie zadań w zakresie sportu - zwróciła uwagę na brak spójności między
przydziałem kwot, a uzyskaną przez poszczególne podmioty oceną punktową; Komisja
sformułowała zalecenia i wnioski - szczegóły w protokole Komisji z dn. 28.01.2015r.;
2) analizowała sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych
stopniach awansu nauczycieli, dożywianie uczniów w szkołach podstawowych oraz oceniła
pracę bibliotek i świetlic środowiskowych; działalność bibliotek oraz realizację obowiązku
dożywiania uczniów oceniono pozytywnie; Komisja zaleciła bieżące monitorowanie
realizacji art. 30 KN;
3) zapoznała się z harmonogramem planowanych godzin pracy Animatorów na boisku
„Orlik” - przyjęto wniosek o rozważenie możliwości przekazania opieki nad „Orlikiem”
osobie zatrudnionej w osiedlowej świetlicy; w części wyjazdowej Komisja odwiedziła
ośrodek zdrowia w Wilkowie-Osiedlu oraz boiska sportowe w Wilkowie-Osiedlu
i Jerzmanicach-Zdroju; wnioski i zalecenia Komisji znajdują się w protokole
z dn. 25.03.2015r.;
4) omówiła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami
pozarządowymi oraz realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach
oświatowych; Komisja
pozytywnie oceniła realizację Programu oraz zauważyła
zaangażowanie niektórych szkół w pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie
zajęć pozalekcyjnych; wnioski i zalecenia Komisji znajdują się w protokole
z dn. 28.04.2015r.;
5) dokonała analizy arkuszy organizacyjnych szkół z terenu gminy oraz oceny działalności
obiektów sportowych („Orlik”, basen, strefy rekreacyjne); zasygnalizowano rozważenie
możliwości wprowadzenia pomocniczych etatów w nauczaniu początkowym
i przedszkolnym; Komisja wizytowała obiekty sportowo-rekreacyjne w Wilkowie-Osiedlu
- członkowie Komisji zwrócili uwagę na zły stan techniczny piłkochwytów na boisku
„Orlik” - wnioski Komisji w protokole z dn. 26.05.2015r.; Komisja analizowała również
projekt uchwał y zarządzenia Wójta w sprawie odpłatności i zasad korzystania ze świetlic
wiejskich;

6) opracowała plan pracy Komisji na II półrocze 2015r. oraz zapoznała się z informacją
dotyczącą wypoczynku letniego dzieci i młodzieży; wnioski Komisji znajdują się
w protokole z dn. 18.06.2015r.;
7) na podstawie informacji sporządzonych przez dyrektorów szkół oceniła stan
przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016, obsady
kadrowej i realizacji budżetu szkół za I półrocze; Komisja oceniła, że szkoły są dobrze
przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego; Komisja zaleciła rozważenie kwestii
organizacji dowozu uczniów do szkół - zmiana taboru bądź zlecenie usług na zewnątrz;
Komisja rekomendowała również kilka zadań inwestycyjnych do ujęcia w budżecie
gminy na 2016r. - szczegóły w protokole z dn. 21.08.2015r.;
8) analizowała informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.;
9) analizowała informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny
oraz informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi za
2014r., Komisja pozytywnie oceniła pracę szkół i GOPS; Komisja pozytywnie oceniła
analizowane informacje; wnioski znajdują się w protokole Komisji z dn. 14.10.2015r.;
10) zapoznała się z informacją z działalności bibliotek i świetlic wiejskich na terenie gminy
za 2014r., która to działalność oceniono pozytywnie; Komisja omawiała również zasady
wynajmu świetlic i finansowanie remontów; Komisja wnioskowała o wprowadzenie
zasady obligatoryjnego partycypowania w kosztach remontów świetlic ze środków
funduszy sołeckich;
11) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania oraz
opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2016r.
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