
 

 

 

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2021 rok 

 

STYCZEŃ 

1. Zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2021. 

2. Opiniowanie wniosków o datacje dla klubów sportowych. 

3. Opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

4. Organizacja półkolonii zimowych w dobie pandemii na terenie gminy Kąty 

Wrocławskie. 

 

LUTY 

1. Klasa sportowa – plan utworzenia, rekrutacja. 

2. Spotkanie z dyrektorami szkół w zakresie nauki zdalnej – opinie, wnioski. 

3. Analiza wykonania wniosków za rok 2020. 

4. Polityka przestrzenna gminy – wpływ na rozwój gminy i kierunki inwestycji. (wraz z 

komisją BiR) 

 

MARZEC 

1. Analiza działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu pod względem 

zaplanowanych wydarzeń kulturalnych i imprez sportowych. 

2. Koncepcja zagospodarowania dworców kolejowych w Kątach Wrocławskich oraz w 

Smolcu. 

3. Analiza działalności wybranych świetlic środowiskowych wiejskich. (Gniechowice, 

Strzeganowice). 

4. Koszty prowadzenia i utrzymania placówek edukacyjnych. 

5. Działalność Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej – spotkanie z prezesem, 

planowane działania na rok 2021. Podsumowanie działania stowarzyszenia w roku 

2020. 

 

KWIECIEŃ 

1. Strategia Rozwoju Gminy 2021 – 2027. 

2. Przegląd obiektów sportowych (ich funkcjonalność) oraz wybranych świetlic 

wiejskich. Komisja wyjazdowa. (Pełcznica, Nowa Wieś Wrocławska., Zachowice). 

3. Program Rozwoju Sportu i Rekreacji w gminie Kąty Wrocławskie. 

4. Informacja o działalności z Gminną Radą Seniorów. 

5. Analiza możliwości reaktywacji Gminnej Rady Młodzieży – spotkanie z młodzieżą 

zaangażowaną w wolontariat. 



6. Sytuacja placówek przedszkolnych w zakresie zabezpieczenia miejsc w oddziałach. 

Wnioski po wdrożeniu elektronicznego systemu rekrutacji. 

7. Działalność biblioteki w Kątach Wrocławskich i Smolcu. Spotkanie z dyrektorem i 

kierownikiem biblioteki. 

 

 

MAJ 

1. Analiza raportu o stanie gminy w zakresie działalności komisji. 

2. Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2020 oraz analiza i 

ocena wykonania budżetu za rok 2020 w zakresie działalności komisji. 

3. Informacja o projektach edukacyjnych podjętych w placówkach edukacyjnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem projektów eko. 

 

CZERWIEC 

1. Spotkanie z prezesami klubów sportowych, 

2. Dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych działających na terenie 

gminy Kąty Wrocławskie  

3. Informacja o organizacji wypoczynku letniego oraz półkolonii letnich 2021. 

4. Informacja w zakresie gminnych imprez sportowych oraz kulturalnych. 

 

SIERPIEŃ 

1. Kierunki rozwoju gminy na lata 2021 – 2023 (demografia, inwestycje, planowanie 

przestrzenne) w zakresie działalności komisji. 

2. Przegląd placówek edukacyjnych pod względem wykonanych prac remontowych. 

3. informacja o niepublicznych placówkach edukacyjnych działających w gminie Kąty 

Wrocławskie. 

4. Analiza wykonania wniosków za okres styczeń-czerwiec 2021. 

5. Analiza funkcjonowania pływalni delfinek. 

 

WRZESIEŃ 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze w zakresie działalności komisji. 

2. Informacja o dowożeniu dzieci i młodzieży do szkół. 

3. Informacja dotycząca rekrutacji do placówek edukacyjnych i opiekuńczych na terenie 

gminy Kąty Wrocławskie. 

4. Informacja o współpracy placówek edukacyjnych z organizacjami porządkowymi. 

 

PAŹDZIERNIK 

1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. 

2. Analiza informacji Burmistrza – realizacja zadań oświatowych. 

3. Analiza wniosków do budżetu gminy na 2021 rok. 

4. Założenia do budżetu gminy na 2022 rok. 

5. Informacja o inwestycjach podjętych w zakresie działalności komisji. 

 

LISTOPAD 

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2019/2020 

2. Analiza wniosków do budżetu gminy na rok 2022 



3. Organizacja wypoczynku zimowego oraz półkolonii zimowych. 

4. Podsumowanie działalności GOKiS w roku 2021. 

 

GRUDZIEŃ 

1. Procedowanie projektu budżetu na rok 2022 w zakresie działalności komisji. 

2. Sprawozdanie z pracy komisji w roku 2021, podjęte wnioski. 

3. Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2022. 

 

*Porządek każdego posiedzenia komisji, w zależności od potrzeb może być rozszerzony 

o punkty dotyczące opiniowania projektów uchwał, sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 
 


