
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/OŚ/ 22/20 
                 z dnia 14 grudnia 2020r 

 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU                                                                           

I SPRAW SPOŁECZNYCH NA ROK 2021 

 

STYCZEŃ  

• Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję.   

• Sprawy bieżące.        

                                    

LUTY 

• Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję. 

• Informacja na temat stanu sanitarno – epidemiologiczny oraz  

przygotowanie  do szczepień ochronnych przeciw COVID-19  w gminie.  

• Sprawy bieżące 

 

MARZEC 

• Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję. 

• Informacja o funkcjonowaniu oświaty w gminie (struktura organizacji 

sieci szkolnej gminnej oświaty i jej zasadność funkcjonowania) – 

planowane inwestycje i remonty w roku 2021.  

• Sprawy bieżące. 

 

KWIECIEŃ 

• Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję. 

• Ocena działalności Domu Kultury oraz funkcjonowania bibliotek. 

• Informacja na temat polityki gminy w zakresie nagradzania za osiągnięcia 

w dziedzinie nauki, kultury i sportu. 

• Sprawy bieżące. 

 

MAJ 

• Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję. 

• Informacja o stanie technicznym placów zabaw i innych obiektów 

sportowo - rekreacyjnych oraz miejsc pamięci,  wykonanych przeglądach 

i potrzebach remontowych.   

• Sprawy bieżące. 



 

CZERWIEC 

• Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję. 

• Informacja nt. przygotowania do sezonu turystycznego. Infrastruktura 

turystyczna – potrzeby inwestycyjne i remontowe. Promocja gminy. 

• Określenie perspektywicznego rozwoju gminy w dziedzinie sportu, 

rekreacji i turystyki. 

• Sprawy bieżące. 

 

WRZESIEŃ 

• Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję. 

• Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2021/2022. 

• Informacja nt. bazy sportowej szkół, stanu boisk szkolnych i sal 

sportowych oraz o pozyskanych dotacjach na zajęcia sportowe. 

• Sprawy bieżące. 

 

PAŹDZIERNIK 

• Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję. 

• Informacja nt. współpracy z miastami partnerskimi. 

• Sprawy bieżące. 

 

LISTOPAD 

• Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję. 

• Sprawozdanie z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej. 

• Sprawy bieżące. 

 

GRUDZIEŃ 

• Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję. 

• Sprawozdanie z pracy komisji za 2021rok. 

• Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022. 

• Sprawy bieżące. 

 

    PRZEWODNICZĄCA KOMISJI  
   OŚWIATY, KULTURY, SPORTU 

                      I SPRAW SPOŁECZNYCH  
 
/-/Barbara Starzycka 


