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Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej w roku 2020.
Lista członków Komisji ds. Społecznych:
Kamila Sokoła-przewodnicząca
Barbara Brzozowska
Anna Flakiewicz
Ilona Najda
Jadwiga Wychowałek
Wojciech Koc
Marcin Morek
Komisja społeczna w roku 2020 pracowała od miesiąca stycznia do grudnia zgodnie z planem
jaki był przyjęty na sesji rady gminy w dniu 27.12.2019 roku. Członkowie Komisji
uczestniczyli i brali aktywny udział w posiedzeniach Komisji Wspólnych, na których były
omawiane materiały przygotowane na poszczególne sesje Rady Gminy.
W ciągu roku odbyło się 13 posiedzeń Komisji.
W grudniu wraz z członkami komisji przygotowany został plan pracy na rok 2020.
Styczeń- zapoznaliśmy się z ofertą GCKiS na okres ferii zimowych.
Luty- w m-cu lutym nadal trwał nabór do Gminnej Rady Seniorów.
W dniu komisji zgłoszeń do Rady Senioralnej było 90. Zapoznaliśmy się z mapą potrzeb
Rady Senioralnej,czyli głównymi celami i zadaniami do zrealizowania .
Marzec- sprawozdanie oraz analizę, przedstawił nam Ośrodek Pomocy Społecznej na rok
2020, przedstawiona została również analiza sprawozdania z wykonywania Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za
rok 2019.
Kwiecień – współpraca Urzędu Gminy Bobrowniki z organizacjami pozarządowymi i
stowarzyszeniami. Zapoznanie z planami działania na rok 2020,, łącznie z planami wydatków
dofinansowań. Ze względu na panującą sytuację Covid-19 nie spotkaliśmy się z Prezesami
Klubów Sportowych oraz Przedstawicielami Stowarzyszeń.
Maj- dokonano analizy sprawozdań Klubów sportowych i stowarzyszeń działających na
terenie Gminy Bobrowniki.
Czerwiec- tematem czerwcowej komisji ,były opłaty do innych gmin za dzieci uczęszczające
do szkół i przedszkoli z podziałem na sołectwa oraz ilość dzieci. Przygotowanie informacji
dla mieszkańców o skutkach finansowych w przypadku opieki i edukacji poza siecią
placówek gminnych. Pani Dyrektor GCKiS przedstawiła analizę oferty wakacyjnej.
Zapoznaliśmy się również z ofertą i analizą wakacyjną dla świetlic środowiskowych,
szczególnie w sytuacji związanej z COVID-19.
Wrzesień-tematem komisji było omówienie działalność :
-świetlic szkolnych , godziny pracy, koszty funkcjonowania i ilość dzieci korzystających w
roku 2020/2021 z podziałem na jednostki oświatowe.
- plan pracy świetlic na rok 2020/2021.
-zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz aktualnymi potrzebami i problemami w oświacie.
W czasie komisji poruszony został dodatkowy temat, w jaki sposób przygotowane są szkoły
do walki z Covid-19. Czy obsługa i nauczyciele , mają zapewnione maseczki, przyłbice, czy
w szkołach są specjalne pomieszczenia dla dzieci z podejrzeniem zakażenia.
W Komisji uczestniczył rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły w Bobrownikach, zwrócił
uwagę na dużą liczbę dzieci w klasie VII.
Październik- Zapoznaliśmy się z analizą planów na rok2021 oraz planami imprez sportowokulturalnych na rok 2021.

Listopad- analiza projektu budżetu Gminy Bobrowniki na rok 2021 oraz przygotowanie
opinii do projektu budżetu. Opracowanie planu pracy Komisji ds. Społecznych Rady Gminy
na rok 2021.
Grudzień
Opinia projektu budżetu na rok 2021.
Opracowanie planu pracy na rok 2021.
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Społecznych Rady Gminy w roku 2020.
Dodatkowo:
Komisja w dniu 25.06.2020r. zaopiniowała i przeanalizowała pozytywnie wnioski o
przyznanie nagród sportowych za rok 2019- (Uchwała Nr. XXV/302/2017 z dnia
2.02.2017r.).
W dniu 13.07.2020r. ponownie zwołana komisja –komisję poprowadziła Pani Barbara
Brzozowska- członek komisji. Po zapoznaniu się z pismem Pani Wójt , komisja postanowiła
wnioskować do Wójta Gminy o przyznanie nagrody specjalnej dla Szymona Matczaka za
duże osiągnięcia w wielu turniejach sportowych.
Podpisy członków komisji:
1Barbara Brzozowska
2Anna Flakiewicz
3Ilona Najda
4Jadwiga Wychowałek
5Wojciech Koc
6Marcin Morek
Przewodnicząca Komisji Społecznej:
Sokoła Kamila

