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Protokół nr 34.2017 

z posiedzenia Komisji Społecznej 

z dnia 22 marca 2017 r. 

 

Temat:  Analiza wypoczynku letniego i zimowego dzieci, młodzieży w Gminie Komprachcice (szkoły, 

SOK, OSiR). 

Skład komisji zajmującej się tematem: 

 Anna Bodzioch 

 Damian Piechaczek  

 Krzysztof Szopa 

 Agnieszka Zyzik 

Komisja w dniu 22 marca 2017 r. w obecności zaproszonych gości: Anny Białoskórskiej – kierownika 

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (ZOPO), Renaty Gliniorz – dyrektora Samorządowego Ośrodka 

Kultury (SOK), Barbary Langner - dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Arkadiusza Tabisza 

dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) omawiała zagadnienia dotyczące organizacji wypoczynku 

letniego oraz zimowego dzieci i młodzieży w Gminie Komprachcice.   

W dyskusji poruszono temat możliwości organizowania wypoczynku przez szkoły funkcjonujące na 

terenie gminy. Jak wyjaśniła kierownik ZOPO wakacje i ferie zimowe to zgodnie z prawem czas urlopu 

nauczycieli, którzy w tym okresie muszą go wykorzystać. Wyjątkiem są realizacje np. projektów 

zewnętrznych, które są przeprowadzane najczęściej podczas ferii zimowych i nie są finansowane z 

budżetu gminy. W związku z tym organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży skupia się głównie na 

instytucjach, które posiadają szeroką ofertę i możliwości lokalowe, takich jak SOK,  OSiR oraz w 

mniejszej mierze Biblioteka Publiczna. Jak wyjaśnili dyrektorzy placówek podczas wakacji i ferii 

organizowane są np. „półkolonie”, czy zajęcia na hali sportowej. W okresie wakacyjnym ze względu na 

planowane urlopy i czynności związane z konserwacją hali sportowej, dyrektorzy placówek uzgadniają 

terminy zajęć tak, aby co najmniej jedna jednostka była zawsze dostępna w tym okresie.  Pani dyrektor 

SOK potwierdziła, że dużym zainteresowaniem cieszą się „półkolonie”, których uczestnicy za niewielką 

opłatą mogą uczestniczyć w ciekawych zajęciach, warsztatach i wycieczkach. Wszyscy uczestnicy 

posiedzenia zgodnie wyrazili chęć podjęcia bliższej współpracy w zakresie organizacji zwłaszcza 

wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.  

Wnioski: 

1. Zgodnie z ustaleniami podczas dyskusji komisja wnioskuje o bliższą współpracę SOK, OSiR i 

Biblioteki w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Należy zapewnić jak najbardziej 

różnorodne zajęcia, aby każdy młody mieszkaniec gminy mógł w czasie wolnym od szkoły 

znaleźć w ofercie coś interesującego. W zakresie wypoczynku oferta powinna być uzgodniona 

przez trzy jednostki i przekazana do publicznej wiadomości np. w formie wspólnego plakatu i 

jednej zbiorczej informacji na stronach internetowych jednostek oraz Urzędu Gminy.  

 



2. W związku ze zgłaszanym problemem przebywania w okolicy instytucji kultury oraz w ich 

obiektach osób nietrzeźwych, którzy swoim zachowaniem uwłaczają godności człowieka, wnosi 

się, aby Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ponownie spróbowała ten 

problem rozwiązać. 

 

3. W związku z centralizacją instytucji kultury we wsi Komprachcice komisja prosi o ankietowanie 

potrzeb związanych z zapewnieniem dostępu do zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie 

ferii/wakacji na miejscu w poszczególnych sołectwach. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
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…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 


