
 

Uchwała Nr XXXIV/307/17 

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 28 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 1875), Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje: 

 

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

na 2018 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 XXXIV/307/17 

Rady Gminy w Gnojniku  

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej na rok 2018. 

 

 

L.p. Termin Tematyka posiedzenia 

1. I kwartał  

 

- opiniowanie projektów uchwał, 

- omówienie problematyki organizacji ferii zimowych,  

- omówieniem planowanych imprez w zakresie kultury i sportu ( komisja  

   z udziałem Kierownika Centrum Kultury  w poszczególnych miejscowościach) 

- konsultacje z prezesami Klubów Sportowych dotyczące funkcjonowania Klubów    

   i przeznaczenie dotacji – objazd po obiektach sportowych – baza lokalowa. 

- objazd po placówkach  oświatowych i przygotowanie planu remontów. 

- opiniowanie spraw kierowanych do komisji, 

- sprawy bieżące. 

2. II kwartał 

 

- przyznanie stypendiów motywacyjnych za wysokie osiągniecia w nauce     

   i sporcie, 

- analiza projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019. 

- opiniowanie projektów uchwał, 

- opiniowanie spraw kierowanych do komisji, 

- Sprawy bieżące. 

3. III kwartał 

 

- informacja na temat przygotowań szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego   

   roku szkolnego, 

- analiza projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli, 

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

- opiniowanie projektów uchwał, 

- omówienie przedsięwzięć kulturalno-sportowych w I półroczu 2018 r. 

- analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 r., 

- opiniowanie spraw kierowanych do komisji, 

- sprawy bieżące. 

4. IV kwartał 

 

- przedstawienie budżetu w zakresie oświaty, kultury,  sportu, turystyki i opieki    

   społecznej, 

- ustalenie planu pracy komisji na rok 2019, 

- opiniowanie projektów uchwał, 

- konsultacje z prezesami Klubów Sportowych dotyczące funkcjonowania Klubów    

   i przeznaczenie dotacji, 

- 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 

 
 


