Sprawozdanie z działalności
Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i do Spraw
Rodziny Rady Gminy Złotoryja w 2021r.
W omawianym okresie komisja zajmowała się zagadnieniami ujętymi w planie pracy.
W trakcie posiedzeń Komisja:
1) zapoznała się z informacją dotyczącą podziału środków finansowych na realizację zadań
sportowych, którą omówił pracownik merytoryczny; Komisja zawnioskowała o
zwiększenie kwoty dotacji o 10% na zadania art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariatu; następnie Komisja zapoznała się z informacją o działalności
świetlic wiejskich oraz z planami związanymi z prowadzeniem działalności kulturalnej;
2) analizowała sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego za rok 2020; ze sprawozdania wynika, że nauczyciele na
wszystkich stopniach awansu uzyskali wynagrodzenie w wysokości wyższej niż średnie
wynagrodzenie – w związku z tym nie było konieczności wypłacania dodatku
wyrównawczego; następnie Komisja zapoznała się z materiałami na sesję w m-cu lutym;
brak wniosków;
3) z uwagi na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SarsCov-2 posiedzenie Komisji w zaplanowane na
m-c marzec 2021r. odbyło się w sposób zdalny, poszczególni członkowie komisji
wizytowali wytypowane obiekty sportowe indywidualnie i następnie podzielili się na
forum swoimi postrzeżeniami; Komisja przedstawiła prośby od członków klubów
sportowych: LZS Lubiatów: prośba o wsparcie w pozyskaniu materiałów i urządzeń w celu
wykończenia szatni zawodników (natryski, toalety, prace remontowo-budowlane
wykonano we własnym zakresie), LZS N.W.Złotoryjska: prośba o wsparcie w pozyskaniu
materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia boiska (prace we własnym zakresie);
4) dokonała analizy informacji o działalności GZZOP w Gierałtowcu w 2020r; sprawozdania
z realizacji Programu Współpracy Gminy Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz
innymi Podmiotami za 2020r. – informacje szczegółowo omówił Wójt Gminy; Komisja
wnioskowała o uzupełnienie informacji dotyczących odpłatnego lub nieodpłatnego
korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy oraz informacje na temat innych
kosztów ponoszonych przez Urząd Gminy na rzecz organizacji pozarządowych;
5) analizowała arkusze organizacyjne szkół z terenu gminy oraz informacje przygotowane
przez szkoły odnośnie realizacji zajęć pozalekcyjnych; brak uwag i wniosków Komisji;
6) ustaliła plan pracy na II półrocze 2021r; zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2020r. oraz z informacją nt organizacji wypoczynku letniego;
7) zapoznała się z informacjami przygotowanymi przez dyrektorów szkół odnośnie
przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022 oraz dokonała

przeglądu placów zabaw, boisk i miejsc rekreacji, analizę wykonania budżetu gminy za I
półrocze 2021r, za zgodą Komisji pozostawiono do szerszej analizy na posiedzeniu komisji
budżetu; Komisja wnioskowała o dokonanie zmian w bieżącym budżecie mających na celu
przyznanie dodatkowych środków finansowych na wskazane w protokole zadania z zakresu
kultury i sportu;
8) wysłuchała informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020
referowanej przez Kierownika GOPS oraz zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań
oświatowych za poprzedni rok szkolny, złożona przez Sekretarza Gminy; Komisja
negatywnie odniosła się do propozycji Przewodniczącego rady Gminy w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej wysokości diet radnych;
9) zapoznała się z informacją z o działalności sportowej i turystycznej w Gminie Złotoryja w
2021r.; Komisja zapoznała się również z projektami uchwał na najbliższą sesję RG;
Komisja wnioskowała o uzupełnienie przedstawionej przez Wójta Gminy informacji
sportowej o dane dotyczące Górskich Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w kolarstwie
szosowym oraz poinformowanie klubów gminnych o promowaniu tutejszej gminy poprzez
zamieszczanie na strojach zawodników herbu gminy;
10) grudniowe posiedzenie poświęcone było opracowaniu niniejszej informacji oraz planu
pracy Komisji w I półroczu 2022r.;
Przewodniczący Komisji
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