Sprawozdanie z działalności
Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i do Spraw
Rodziny Rady Gminy Złotoryja w 2020r.
W omawianym okresie komisja zajmowała się zagadnieniami ujętymi w planie pracy.
W trakcie posiedzeń Komisja:
1) zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu instytucji kultury (świetlic i bibliotek) oraz
z planami związanymi z prowadzeniem działalności kulturalnej na 2020r., którą
przedstawił p.Jarosław Szapował - Dyrektor oraz zapoznała się z informacją dotyczącą
podziału środków finansowych na realizację zadań sportowych w 2020r., którą omówił
pracownik merytoryczny; Komisja zawnioskowała o zmodyfikowanie karty oceny
dotyczącej podziału środków „w otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury i sportu” oraz o zwiększenie puli środków
na wskazane działania w 2020r oraz dokonanie ewentualnej korekty budżetu;
2) analizowała sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego za rok 2019; 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 organizacją ferii zimowych w
świetlicach wiejskich – wizytowana była świetlica w Nowej Wsi Złotoryjskiej, gdzie
odbywało się przedstawienie teatralne dla dzieci; Komisja zapoznała się również z
projektem uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu
wykonawczego przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej – Komisja
wnioskowała o obniżenie do 30% diety za każdą nieobecność na sesji rady gminy, o której
został powiadomiony oraz o obniżenie do 50% diety za odmowę wykonania innych
czynności związanych z pełniona funkcją, powierzonych przez wójta;
3) z uwagi na ogłoszenie na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SarsCov-2 posiedzenie Komisji w zaplanowane na
m-c marzec 2020r. nie odbyło się;
4) w związku z niepoprawiającą się sytuacją epidemiczną w kraju Komisja w sposób zdalny
dokonała analizy sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Złotoryja z
Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami za 2019r. oraz informacji o
działalności GZZOP w Gierałtowcu; brak uwag i wniosków Komisji;
5) na wspólnym posiedzeniu komisji stałych przyjęła jednogłośnie informację dotyczącą
analizy arkuszy organizacyjnych szkół z terenu gminy oraz informacji przygotowanych
przez szkoły odnośnie realizacji zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych za okres
obejmujący czas do wybuchu pandemii; Komisja zapoznała się także z projektami uchwał
na najbliższą sesję Rady Gminy; brak uwag i wniosków Komisji;

6) ustaliła plan pracy na II półrocze 2020r. oraz zapoznała się z informacją nt organizacji
wypoczynku letniego; Komisja zapoznała się też z petycją dotyczącą zmiany lokalizacji
planowanej do realizacji oczyszczalni ścieków w Jerzmanicach-Zdroju;
7) zapoznała się z informacjami przygotowanymi przez dyrektorów szkół odnośnie
przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021 oraz dokonała wizytacji
siedziby Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Złotoryja w Jerzmanicach-Zdroju, gdzie „stan
realizacji zadania powstania Centrum Kultury Gminy Złotoryja” i sprawy bieżące omówił
Dyrektor p. Jarosław Szapował; brak uwag i wniosków Komisji;
8) dokonała przeglądu placów zabaw, boisk i miejsc rekreacji na terenie gminy oraz dokonała
analizy wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. ;brak uwag i wniosków Komisji;
9) w sposób zdalny zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za
poprzedni rok szkolny uzupełnioną o aktualne informacje dyrektorów szkół odnośnie
przebiegu nauczania zdanego w szkołach oraz zapoznała się z informacji z działalności
GOPS w 2019r. .; brak uwag i wniosków;
10)
zapoznała się z informacją z o działalności sportowej i turystycznej w Gminie Złotoryja
w 2020r.; Komisja zapoznała się również z projektami uchwał na najbliższą sesję RG;
Komisja przyjęła propozycję Wójta Gminy odnośnie konieczności podwyższenia cen za
gospodarowanie odpadami; Komisja zapoznała się również z interpelacją Radnego Ernesta
Rygielskiego odnośnie obniżenia stawek podatku od nieruchomości planowanych na rok
2021 o 0,05 zł w stosunku do stawek obowiązujących w 2020r. – propozycja Radnego nie
uzyskała poparcia większości;
11) grudniowe posiedzenie poświęcone było opracowaniu niniejszej informacji oraz planu
pracy Komisji w I półroczu 2021r.;
Przewodniczący Komisji
Paweł Choczaj

