
Sprawozdanie 

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

i Do Spraw Rodziny  w roku  2012. 

 

 

 

W omawianym okresie komisja odbyła 12 posiedzeń, w tym również wyjeżdżała w teren. 

 

 

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja: 

1) analizowała organizację wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych - komisja odwiedziła 

świetlice  w Wilkowie-Osiedlu i Gierałtowcu  oraz SP  salę gimnastyczną w Gierałtowcu; 

Komisja analizowała również sposób przydziału dotacji dla klubów sportowych na 

działalność w 2012r. – Komisja wnioskuje o udzielenie dotacji w wysokości porównywalnej 

dla wszystkich klubów; 

 

2) analizowała organizację i sposób dożywiania dzieci w szkołach oraz plan pracy świetlic 

szkolnych na terenie gminy - Komisja odwiedziła Szkolę Podstawową w Wilkowie – 

Osiedlu ; brak wniosków ustaleń w kontrolowanym zakresie; 

 

3) dokonała oceny działalności GZZOP z/s w Gierałtowcu; Komisja wnioskuje o: wykonanie 

wjazdu dla osób niepełnoprawnych i wybudowanie parkingu k/ Ośrodka Zdrowia w 

Gierałtowcu oraz wykonanie wjazdu i toalety dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku 

Zdrowia w Wilkowie-Osiedlu; 

 

4) dokonała wizytacji boisk sportowych oraz analizowała plan pracy animatora zatrudnionego 

na „Orliku”; komisja dokonała wizji boisk w Jerzmanicach-Zdroju, Wilkowie-Osiedlu, 

Prusicach i Rokitnicy – stwierdzono dbałość o te obiekty. Zastrzeżenia komisji wzbudził zły 

sposób odpływu wody w łazience szatni w Prusicach oraz brak wentylacji w 

pomieszczeniach ze sprzętem sportowym; Komisja złożyła również wniosek o jednakowe 

traktowanie dzieci przy udzielaniu dofinansowania do wypoczynku letniego oraz 

o umieszczenie harmonogramu pracy „Orlika” w widocznym miejscu; 

 

5)  wspólnie z  pozostałymi komisjami Rady Gminy, Komisja analizowała sprawozdanie 

z wykonania budżetu gminy za 2011 r. ; 

 



6) oceniła sposób wykorzystania sali gimnastycznej w SP w Gierałtowcu wraz z budynkiem 

socjalno-żywieniowym, biblioteką i świetlicą szkolną; Komisja wnioskuje o zainstalowanie 

żaluzji na oknach w sali gimnastycznej; 

 

7) opracowała planu pracy Komisji w II półroczu 2012r. 

 

8) sprawdzała stan przygotowania szkół na terenie gminy do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego 2012/013 oraz przygotowanie placów zabaw i stref rekreacyjnych; Komisja 

pozytywnie oceniła stan przygotowań do nowego roku szkolnego w wizytowanych 

szkołach, tj: SP i Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu, SP Rokitnica i Gierałtowiec; również 

place zabaw i m-ca rekreacji oceniono pozytywnie; 

 

9) wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy analizowała wykonanie budżetu gminy za 

I półrocze 2012r., 

 

10) analizowała informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 

oraz informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi za 2011r., 

Komisja pozytywnie oceniła pracę szkół i GOPS; ponadto Komisja opiniowała projekt 

uchwały w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendiów uczniom za wyniki w 

nauce i sporcie – obniżono wymagania dot. średniej ocen z 5,5 na 5,0; 

 

11) analizowała informację o działalności bibliotek i świetlic wiejskich na terenie gminy za 

20101 r. oraz informację o działalności sportowej i turystycznej w sezonie 2011/2012 r. 

wraz z organizacją kolonii w 2012r. 

 

12) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania oraz 

opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2013r. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 
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