Sprawozdanie z działalności
Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i do Spraw
Rodziny Rady Gminy Złotoryja w 2018 r.
W omawianym okresie odbyło się 9 posiedzeń Komisji, podczas których realizowano
zadania wynikające z planu pracy Komisji oraz omawiano wyniki kontroli przeprowadzonych
przez zespoły kontrolne.
W trakcie posiedzeń Komisja:
1) analizowała podział środków finansowych na realizację zadań sportowych w 2018 r.
Podział środków został pozytywnie oceniony, jednak uznano, że nie w każdym przypadku
kwota dotacji odpowiada ściśle przyznanym przez Komisję opiniującą wnioski punktom.
W drugiej części posiedzenia Komisja przeprowadziła kontrolę w trzech świetlicach
wiejskich. Zauważono, że harmonogram pracy świetlic nie w pełni odpowiada
harmonogramowi zamieszczonemu na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także że
zainteresowanie ofertą świetlic przygotowaną na czas ferii jest na bardzo umiarkowanym
poziomie;
2) zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Komisja pozytywnie oceniła fakt
zmniejszenia się kwot, które są wypłacane jako dodatek wyrównawczy. Przewodniczący
zauważył, że jest pewna rezerwa, którą może wypełnić współpraca dyrektorów. Komisja
poruszyła również problem zmniejszenia subwencji oświatowej. W drugiej części
spotkania radni udali się na wizytację do szkół w Wilkowie-Osiedlu i Gierałtowcu.
Dyrektorzy przedstawili informacje o organizacji dożywiania uczniów. Komisja uznała,
że z relacji dyrektorów wynika, że potrzeby uczniów w tym zakresie są całkowicie
zabezpieczone, a dzieci są zadowolone z jakości posiłków;
3) udała się na wizytacje obiektów sportowych. Kontrola wykazała, że stan boiska w
Rokitnicy jest dobry, korekty wymagają jedynie piłkochwyty. Z informacji dotyczącej
kompleksu sportowego „Orlik” wynika, że po okresie zimowym wymaga kilku napraw i
uzupełnień. Na posiedzeniu Komisja omówiła również uchwały i dyskutowała o zasadach
przyznawania nagród dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce;
4) omawiała funkcjonowanie GZZOP – analiza wykazała, że zdrowotne potrzeby
mieszkańców są zabezpieczone. Komisja pozytywnie oceniła także sposób realizacji
budżetu Zakładu. W drugiej części posiedzenia dokonano analizy współpracy gminy z
organizacjami pozarządowymi. Komisja uznała, że program współpracy przebiega bez
zakłóceń. Radni zaproponowali także udzielenie pomocy organizacjom NGO w związku z
wdrożeniem przepisów RODO.
5) dokonała analizy arkuszy organizacyjnych szkół z terenu gminy oraz informacji
przygotowanych przez szkoły odnośnie realizacji zajęć pozalekcyjnych w placówkach
oświatowych; Komisja pozytywnie oceniła informację dotyczącą organizacji zajęć
pozalekcyjnych w szkołach – na uznanie zasługuje zaangażowanie nauczycieli w pracę z
dziećmi ;

6) analizowała wykonanie budżetu gminy za rok 2017, ustaliła plan pracy na II półrocze
2018 r. oraz dokonała sprawdzenia karty zgłoszenia kandydata na ławnika i sformułowała
opinię o kandydacie;
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; Komisja
pozytywnie oceniła stan przygotowania szkół do pracy w nowym roku szkolnym oraz
placów zabaw w Gierałtowcu, Rokitnicy i Wilkowie-Osiedlu, Prusicach i Brenniku
8) dokonała analizy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r, które oceniła
pozytywnie; brak wniosków i zaleceń;
7) wysłuchała informacji z działalności GOPS w 2017r. którą relacjonowała p.Urszula Skała
- Kierownik GOPS. Zauważono większą ściągalność długów alimentacyjnych za rok
2017. W drugiej części Komisja podjęła dyskusję o stanie oświaty i inwestycjach w
szkołach. Zwrócono uwagę na rosnące koszty utrzymania szkół i nieproporcjonalnie
wzrastającą subwencje oświatową. Radni odnotowali również potrzebę systematycznego
przeprowadzania remontów w szkołach;
8) listopadowe posiedzenie – wspólne dla wszystkich komisji – poświęcone było analizie
projektu budżetu gminy na rok 2019; p.Wójt omówiła szczegółowo zaplanowane do
realizacji zadania rzeczowe, w tym inwestycje oraz wydatki funduszu sołeckiego;
9) grudniowe posiedzenie poświęcone było opracowaniu niniejszej informacji oraz planu
pracy Komisji w I półroczu 2019r.
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