
                     Załącznik do uchwały Nr IV/OŚ/19/20                        
z dnia 21 września 2020 r. 

             

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU                                                                           
I SPRAW SPOŁECZNYCH NA ROK 2020 

STYCZEŃ  

• Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję.   

• Plan organizacji zajęć w czasie ferii zimowych dla  dzieci i młodzieży przez gminę oraz inne 
organizacje działające na terenie gminy. 

• Sprawy bieżące.                                           

LUTY 

• Informacja na temat funkcjonowania żłobka.  

• Stan sanitarno – epidemiologiczny: szczepienia ochronne dzieci i młodzieży w gminie. 
Realizacja obowiązku szczepień. 

MARZEC 

• Podsumowanie przebiegu zajęć dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.  

• Funkcjonowanie oświaty w gminie (struktura organizacji sieci szkolnej gminnej oświaty i jej 
zasadność funkcjonowania) – potrzeby inwestycyjne i remontowe.  

• Informacja o nowych podmiotach gospodarczych. 

KWIECIEŃ 

• Stan czytelnictwa w bibliotekach publicznych, w tym dzieci i młodzieży za rok 2019, 
księgozbiór i jego doposażenie w roku 2019. Plan pracy na 2020 rok. 

• Zapoznanie Rady Gminy z planem pracy Domu Kultury, kalendarzem imprez kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych planowanych na 2020 rok. 

• Omówienie programu obchodów „Dni Ozimka” oraz lokalnych uroczystości 
środowiskowych. 

MAJ 

• Informacja o stanie technicznym placów zabaw i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
wykonanych przeglądach i potrzebach remontowych.   

• Promocja w kraju i za granicą za pomocą wydarzeń sportowych, kulturalnych  
i turystycznych, rozwój infrastruktury turystycznej. 

CZERWIEC 

• Stan przygotowań obiektów sportowo – rekreacyjnych do sezonu letniego. Stopień 
wykorzystania obiektów sportowych.  

• Informacja o możliwości pozyskiwania dotacji na zajęcia sportowe. 

• Zaangażowanie środków finansowych w działalność Klubów Sportowych w roku 2019 – 
efekty ich działalności. 

• Informacja dotycząca przygotowań do organizacji letniego  wypoczynku dzieci i młodzieży 
w naszej gminie przez szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia. 

WRZESIEŃ 

• Działania gminy mające na celu wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy. 

 



PAŹDZIERNIK 

• Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 
oraz informacja dotycząca opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych.Informacja nt. 
bazy sportowej szkół, stan boisk szkolnych i sal sportowych 

• Sprawozdanie z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej. Profilaktyka zdrowia 
dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

LISTOPAD 

• Współpraca z miastami partnerskimi. 

• Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję. 

GRUDZIEŃ 

• Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2021. 

• Sprawozdanie z pracy komisji za 2020 rok. 

• Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021. 

• Sprawy bieżące.  
 
                                                                       

PRZEWODNICZĄCA  KOMISJI OŚWIATY, 
KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH 

              
                                                                                   /-/ Barbara Starzycka 

 


