UCHWAŁA NR XXXIV/244/17
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie
na 2018 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.
poz. 1875, 2232) oraz § 73 Statutu Gminy Michałowo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 334 poz. 3594 i poz 3600;
z 2017r. poz. 2728) Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na rok
2018 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady
Miejskiej w Michałowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie
mgr Irena Suprun
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/244/17
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
PLAN PRACY KOMISJI
W MICHAŁOWIE NA 2018r.

OŚWIATY,

KULTURY,

ZDROWIA

RADY

MIEJSKIEJ

I kwartał
1. Przygotowanie sprawozdania z prac komisji za 2017 rok.
2. Programy polityki zdrowotnej finansowane ze środków Gminy- ocena wykonania w roku 2017 oraz
programy planowane do realizacji w roku 2018.
3. Informacja nt. planowanych działań promocyjnych Gminy Michałowo – kalendarz imprez na 2018.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Analiza sprawozdań z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
6. Analiza bieżących materiałów na Sesję Rady Miejskiej.
II kwartał
1. Informacja o wydatkach z budżetu gminy, ponoszonych na edukację, wychowanie i opiekę uczniów,
uczęszczających do placówek oświatowych.
2. Przedstawienie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2018/2019 .
Założenia organizacyjne i kadrowe w placówkach oświatowych.
3. Informacja na temat planowanej oferty kształcenia w szkole podstawowej i przedszkolu na rok
2018/2019.
4. Zapoznanie się z wynikami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej w Michałowie i w klasach
wygaszanego Gimnazjum.
5. Informacja o przygotowaniach do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – analiza oferty programowej
poszczególnych placówek oświatowych i kulturalnych – informacja na temat bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w placówkach oświatowych.
6. Przegląd i ocena stanu technicznego parków, placów zabaw oraz miejsc pamięci - Komisja wyjazdowa.
7. Analiza sprawozdania z działalności: Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie,
w Michałowie i filiach, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie.

Biblioteki

8. Zapoznanie się z przygotowaniem do „Dni Michałowa”.
9. Analiza bieżących materiałów na Sesję Rady Miejskiej.
III kwartał
1. Ocena i podsumowanie działalności placówek oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
2. Przygotowanie szkoły i przedszkola do nowego roku szkolnego 2018/2019.
3. Analiza informacji
o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach
oświatowych oraz jednostkach kultury i sportu.
4. Informacja o dowożeniu dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019.
5. Zapoznanie się z przygotowaniami do obchodów „Święta Grzyba” na terenie Gminy Michałowo.
6. Opracowanie wniosków i propozycji do projektu budżetu na 2019 rok w dziale oświata i wychowanie
oraz kultura i sport.
7. Informacja na temat współpracy z Młodzieżową Radą Miejską.
8. Analiza bieżących materiałów na Sesję Rady Miejskiej.
IV kwartał
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1. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2019 (oświata i wychowanie oraz kultura i sport. 2.Opracowanie
wniosków i opinii do budżetu Gminy na 2019 r.
3. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2019.
4. Analiza bieżących materiałów na Sesję Rady Miejskiej.
Do zadań Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie w zakresie swoich
kompetencji należy ponadto:
1. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem działań Komisji.
2. Podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych, formułowanie wniosków i opinii w zakresie kompetencji
Komisji.
3. Analiza wykonania wniosków Komisji – raz na pół roku.
4. Uczestnictwo członków Komisji w życiu kulturalnym i sportowym.
UWAGI:
- Powyższy plan pracy jest planem ramowym, wyznaczającym główne kierunki działania Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie,
- Plan może być rozszerzany, uzupełniany w miarę potrzeb Rady Miejskiej w Michałowie lub z inicjatywy
Komisji,
- Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby merytorycznie odpowiedzialne za omawiany temat.
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