
Sprawozdanie z działalności   

Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i do Spraw Rodziny 

Rady Gminy Złotoryja w 2019r. 

 

 

W omawianym okresie odbyło się 11 posiedzeń Komisji, podczas których realizowano 

zadania wynikające z planu pracy Komisji . 

 

 

W trakcie posiedzeń Komisja: 

 

 

1) analizowała podział środków finansowych na realizację zadań sportowych w 2019r. Komisja 

zawnioskowała, aby jednym z kryteriów otrzymania dotacji był udział w zaplanowanych 

turniejach, Komisja zawnioskowała również o podniesienie wskaźnika przyznawanych dotacji. 

W drugiej części posiedzenia Komisja zapoznała się z informacjami szkół nt dożywiania – 

Komisja wnioskowała aby wszystkie szkoły miały możliwość skorzystania z istniejących 

programów; 

 

2) analizowała organizację ferii zimowych w świetlicach wiejskich – Komisja wnioskowała o 

zmianę godzin otwarcia świetlic na godziny dopołudniowe oraz o większą dostępność informacji 

o funkcjonowaniu świetlic; następnie Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2018r;  

różnica in minus wyniosła kwotę 28.317,58 zł. Zawnioskowano, aby dokonać analizy średnich 

wynagrodzeń w połowie roku, aby ewentualnie reagować na określoną sytuację, Komisja 

wnioskowała również o zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych w szkołach celem 

ewentualnego uzupełnienia  kwot tzw. minusowych do średnich oraz o spotkanie Dyrektorów 

szkół w sprawi omówienia tego problemu; 

 

3) udała się na wizytacje obiektów sportowych w celu dokonania oceny przygotowania obiektów 

sportowych do sezonu; dokonano kontroli czterech boisk: w N.W.Złotoryjskiej,  Jerzmanicach-

Zdroju, Ernestynowie i Lubiatowie; stan obiektów oceniono na dobry i bardzo dobry – szczegóły 

w protokole Komisja z dn. 20.03.2019r. 

 

4) omawiała sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Złotoryja z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami za 2018r. oraz informację o działalności GZZOP w 

Gierałtowcu; Komisja sformułowała następujące wnioski: poszerzyć informację dotyczącą 

sprawozdania ze współpracy z OPP o tryb pozyskiwania środków z art. 19a ustawy o 

działalności pożytku publicznego, ma posiedzeniu Rady Społecznej GZZOP zapytać o podjazd 

dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Gierałtowcu; 

 

5) dokonała analizy arkuszy organizacyjnych szkół z terenu gminy oraz informacji przygotowanych 

przez szkoły odnośnie realizacji zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych; Komisja 

zapoznała się także z projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy; Komisja poprosiła o 

wystąpienie do RIO o opinię dotyczącą dofinansowania uczniów niebędących mieszkańcami 

naszej gminy, a uczących się w szkole na terenie gminy;  

 

6) ustaliła plan pracy na II półrocze 2019r. oraz zapoznała się z informacją nt organizacji 

wypoczynku letniego; Komisja zapoznała się również z opinią RIO na temat dofinansowania 



wypoczynku dla dzieci spoza gminy, uczących się w szkołach, dla których Gmina Złotoryja jest 

organem prowadzącym – szczegóły w protokole Komisji z dn. 24.06.2019r. 

 

7) dokonała wizytacji ośrodka, w którym  zorganizowano kolonię dla dzieci z terenu gminy, tj. 

Ośrodka Leśny Zakątek w Pogorzelicy; wnioski Komisji: kontrola wybranego ośrodka kolonijnego 

na przyszłych koloniach przed zawarciem umowy z organizatorem wypoczynku dla dzieci, 

podniesienie standardu organizowanego wypoczynku letniego dla dzieci np. poprzez skrócenie 

czasu trwania kolonii do 10 dni przy założonych nakładach finansowych, jak na 14 dni, dodanie do 

obowiązków organizatora wypoczynku letniego złożenia sprawozdania z organizowanej kolonii; 

 

8) na podstawie wizytacji w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu oceniła przygotowanie placówek 

oświatowych do roku szkolnego 2019/2020, Komisja dokonała również przeglądu placów zabaw, 

boisk i miejsc rekreacji przynależnych do szkoły – uznano je za odpowiednio przygotowane; brak 

wniosków i zaleceń; 

 

 

9) zapoznała się z informacją o stanie oświaty w Gminie Złotoryja w roku szkolnym 2018/2019, 

którą omówił Wójt Gminy oraz wysłuchała informacji z działalności GOPS w 2018r. którą 

relacjonowała p.Urszula Skała  - Kierownik GOPS.; brak uwag i wniosków; 

 

10) zapoznała się z informacją z działalności Bibliotek i świetlic wiejskich na terenie Gminy 

Złotoryja za 2018r. złożoną przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja oraz 

informacją o działalności sportowej i turystycznej w Gminie Złotoryja w 2019r.; Komisja 

sformułowała wniosek o zorganizowanie imprezy gminnej o charakterze turystyczno – sportowo 

– rekreacyjnej; 

 

11) grudniowe posiedzenie poświęcone było opracowaniu niniejszej informacji oraz planu pracy  

Komisji w I półroczu 2020r.; Komisja opiniowała również projekt budżetu gminy na 2020r. 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                                                   Paweł Choczaj 

 

 

 


