
 

 

 

Uchwała Nr III/22/15 

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 

  

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki 

                    i Opieki Społecznej. 

 

 

 Na podstawie art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p. zm.), Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje: 

 

§1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej 

na 2015 r. o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Opieki Społecznej. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojniku. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                    Janusz Zych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do  

Uchwały Nr III/22/15 

Rady Gminy w Gnojniku  

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej na rok 2015. 

L.p. Termin Tematyka posiedzenia 

1. I kwartał  

Styczeń 

Luty 

 

 

marzec 

 

- Ustalenie planu pracy komisji na rok 2015. 

- Sprawdzenie warunków funkcjonowania szkół podstawowych pod kątem  

możliwości funkcjonowania w nich gimnazjów oraz potrzeb remontowych i  

modernizacyjnych. 

- Konsultacje z prezesami Klubów Sportowych dotyczące funkcjonowania Klubów  

i przyznawania dotacji. 

 - Opiniowanie projektów uchwał. 

 - Opiniowanie spraw kierowanych do komisji. 

- Sprawy bieżące. 

2. II kwartał 

kwiecień 

 

maj 

 

 

czerwiec 

 

– Omówienie zadań w zakresie promocji  gminy, współpracy  z organizacjami   

pozarządowymi, rozwojem turystyki. 

- Spotkanie z dyr. ZOSIP, CK i GOPS w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i  

młodzieży z terenu gminy w czasie wakacji. 

- Opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok 2015/2016. 

- Informacja na temat przygotowań do obchodów Dni Gminy Gnojnik w 2015 r. 

 - Informacja na temat remontów szkół i przedszkoli. 

- Opiniowanie projektów uchwał. 

- Opiniowanie spraw kierowanych do komisji. 

- Sprawy bieżące. 

3. III kwartał 

sierpień 

 

 

wrzesień 

 

- Podsumowanie sezonu piłkarskiego 2014/2015. 

- Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia  

nowego roku szkolnego. 

- Analiza projektów organizacyjnych szkól i przedszkoli. 

- Informacja na temat realizacji budżetu przez placówki oświatowe, CK, GOPS 

- Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 

- Opiniowanie projektów uchwał. 

- Opiniowanie spraw kierowanych do komisji. 

- Sprawy bieżące. 

4. IV kwartał 

październik 

 

 

listopad 

grudzień 

 

- Informacja na temat działalności świetlic wiejskich. 

- Przedstawienie propozycji budżetowych w zakresie oświaty, kultury,  sportu,   

turystyki i opieki społecznej. 

- Informacja na temat pracy ośrodków zdrowia. 

- Informacja na temat funkcjonowania Karty Dużej Rodziny oraz pomocy  

  rodzinom potrzebującym. 

- Opiniowanie projektów uchwał. 

- Opiniowanie spraw kierowanych do komisji. 

- Sprawy bieżące.  

Oprócz planowanych posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej zwoływana 

będzie na dodatkowe posiedzenia według zaistniałych potrzeb. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Zych 

                                                                                                                  



 


