Sprawozdanie
z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
od początku kadencji do listopada 2015 r.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu powołana została uchwałą
nr I/3/2014 Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2014 roku i realizowała swoje zadania
pracując w następującym składzie osobowym:
1. Jak Kumor
- Przewodniczący Komisji
2. Andrzej Ciąpała
- Zastępca Przewodniczącego
3. Iwona Sambor
- Członek Komisji
4. Magdalena Stachurska - Członek Komisji
Przedmiotem prac komisji w szczególności są sprawy :
a) oświaty,
b) biblioteki gminnej,
c) kultury,
d) sportu,
e) organizacji czynnego wypoczynku, szczególnie dzieci i młodzieży
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu spotkała się w okresie sprawozdawczym 10
razy w tym dwa wspólnie ze wszystkimi komisjami Rady Gminy, jedno wspólne z
Komisją Rewizyjną.
Komisja w trakcie swojego obradowania zajmowała się następującymi sprawami.
W grudniu komisja na wspólnym posiedzeniu z innymi komisjami rady opiniowała
projekt budżetu gminy na rok 2015 i opiniowała projekty uchwał związanych z
realizacją budżetu.
Na pierwszym posiedzeniu w styczniu br. Komisja zapoznała się z informacją
dyrektorów na temat funkcjonowania gminnych placówek oświatowych :
- Przedszkola Gminnego w Wądrożu Wielkim
- Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim
- Gimnazjum w Budziszowie Wielkim.
W lutym komisja wysłuchała informacji na temat działalności kulturalnej i
sportowej prowadzonej w gminie w 2014 r. oraz zapoznała się z kalendarzem
imprez kulturalno – sportowych organizowanych na terenie Gminy Wądroże
Wielkie w roku 2015.

W marcu wysłuchała informacji dotyczącej przyznawania dofinansowania klubom
sportowym działającym na terenie Gminy Wądroże Wielkie oraz zapoznała się z
funkcjonowaniem Orlika w Wądrożu Wielkim.
W kwietniu wspólnie ze wszystkimi komisjami opiniowano sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy za rok 2014.
Na posiedzeniu w maju opiniowano projekty organizacyjne szkół i przedszkola na
rok szkolny 2015/2016.
W czerwcu wysłuchano informacji o funkcjonowaniu Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wądrożu Wielkim, a także informacji na temat planowanej
organizacji różnych form wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.
We wrześniu Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zajmowała się sprawami :
1. Przygotowania szkół do roku szkolnego 2015/2016
2. Wysłuchała sprawozdania z realizacji letniego wypoczynku dzieci i
młodzieży.
3. Opiniowała informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
4. Opiniowała wnioski o przyznanie nagrody Gminy Wądroże Wielkie dla
uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce i sporcie.
W październiku na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rewizyjną ponownie
omawiano działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim.
Na listopadowym posiedzeniu omawiano informację o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Wądroże Wielkie za rok szkolny 2014/2015.
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przyjęty na posiedzeniu w
dniu 30 grudnia 2014 r. roku został zrealizowany.
Realizowano również inną tematykę wynikającą z bieżących potrzeb.
Ponadto komisja prawie na każdym posiedzeniu opiniuje projekty uchwał oraz
inne sprawy przedstawiane przez Wójta Gminy lub Przewodniczącego Rady
Gminy.
Pełne efekty pracy komisji znajdują się w zapisach protokołów i każdy
zainteresowany może się z nimi zapoznać.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Jan Kumor

