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Sprawozdanie z pracy Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
za 2021 rok
Komisja w 2021 roku odbyła 16 posiedzeń, podczas których:
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

opiniowała projekty uchwał Rady Gminy Pruszcz Gdański zgodnie z
przedmiotem działania Komisji;
opiniowała wnioski w sprawie nagród za osiągnięcia sportowe;
pracowała nad projektem uchwały budżetowej na 2022 rok (zgodnie z
przedmiotem działania Komisji);
spotkała się z Panem Karolem Lipskim – Dyrektorem Ośrodka Sportu i
Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański w celu zapoznania się z działalnością
Ośrodka;
spotkała się z Panem Grzegorzem Cwalińskim - Dyrektorem Ośrodka Kultury, Sztuki i
Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w celu zapoznania się z działalnością
Ośrodka;
spotkała się trzykrotnie z Panią Barbarą Biedrzycką - Dyrektorem Zespołu Pieśni i
Tańca „Jagódki”. Podczas spotkań Komisja bardzo szczegółowo zapoznała się z
działalnością Zespołu;
spotkała się z Dyrektorami Szkół w celu omówienia sytuacji w poszczególnych
placówkach oświatowych w Gminie Pruszcz Gdański;
spotkała się z Panią Justyną Kiedy – Kierownikiem Referatu Oświaty i Spraw
Społecznych oraz Panią Wójt Magdaleną Kołodziejczak w celu omówienia udziału
nauczycieli szkół gminnych w programie ministerialnym "Aktywny powrót do szkoły po
pandemii";
spotkała się z Panią Barbarą Gałecką - pracownikiem merytorycznym oraz Panią Wójt
Magdaleną Kołodziejczak w celu zapoznania się z głównymi założeniami programów
prozdrowotnych, zachęcających do aktywności fizycznej. Pani Wójt przedstawiła
propozycję opracowania przez specjalistów broszury dla dorosłych na temat zdrowego
żywienia;
zapoznała się z najistotniejszymi elementami Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2022 rok. W spotkaniach na temat Programu wzięli udział: Pani Wójt
Magdalena Kołodziejczak, Pani Ewa Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS, Izabela
Nowak - Pełnomocnikiem ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-CoV-2 oraz utrudnieniami z tego tytuły w pracach, Komisja nie miała
możliwości odbywania bezpośrednich posiedzeń oraz wizytowania jednostek organizacyjnych
Gminy Pruszcz Gdański, dlatego plan pracy Komisji nie został zrealizowany w pełnym
zakresie.
Przebieg pracy Komisji odzwierciedlają protokoły z posiedzeń Komisji dostępne w kancelarii
Rady Gminy i BIP.
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