
 

 

 

 

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok 

 

Styczeń 

1. Zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2019. 

2. Opiniowanie wniosków o dotacje dla klubów sportowych. 

3. Opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

4. Dyskusja na temat projektu i budowy obiektu Szkolno-Przedszkolnego w 

Krzeptowie. Informacje o założeniach do projektu szkoły. Analiza budownictwa 

w Krzeptowie i Smolcu pod względem demograficznym. 

 

Luty 

1. Spotkanie z dyrektorami szkół w zakresie nauki wiodących w nich języków 

obcych. 

2. Analiza planów działań inwestycyjnych (placówki edukacyjne, place zabaw, 

obiekty sportowe). 

3. Analiza wykonania wniosków za rok 2018. 

 

Marzec 

1. Analiza działalności wybranych świetlic środowiskowych. 

2. Koszty prowadzenia i utrzymania placówek edukacyjnych (analiza kosztów 

ogrzewania). 

3. Działalność Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej – spotkanie  

z prezesem, planowane działania na rok 2019. Podsumowanie działania 

stowarzyszenia za rok 2018. 

4. Renowacja zabytków – zewnętrzne źródła finansowania. 

Plany Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 2019 rok w gminie Kąty 

Wrocławskie. 

 

Kwiecień 

1. Przegląd obiektów sportowych, wybranych świetlic wiejskich, wybranych 

świetlic środowiskowych. 

2. Przedstawienie Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w gminie Katy 

Wrocławskie. 

3. Informacja o działalności i współpracy z Gminną Radą Seniorów. 

4. Sytuacja placówek przedszkolnych w zakresie zabezpieczenia miejsc  

w oddziałach w odniesieniu do potrzeb rodzin w gminie Kąty Wrocławskie oraz 

danych demograficznych. 

5. Organizacja wypoczynku letniego 2019. 

 

 



Maj 

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

2. Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2018 oraz 

analiza i ocena wykonania budżetu za rok 2018 w zakresie działalności komisji. 

3. Analiza sprawozdania Burmistrza z realizacji programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 w zakresie działalności komisji. 

4. Informacja o projektach edukacyjnych podjętych w placówkach edukacyjnych. 

 

Czerwiec 

1. Spotkanie z prezesami klubów sportowych. 

2. Dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych działających na 

terenie gminy Kąty Wrocławskie. 

3. Informacja o wypoczynku letnim. 

4. Przygotowanie informacji do wspólnej sesji Rady Miejskiej w Kątach 

Wrocławskich i Rady Miejskiej w Sobótce w zakresie wspólnej organizacji 

imprez sportowych, kulturalnych oraz współpracy w zakresie wykorzystania 

potencjału turystycznego gmin. 

5. Informacja w zakresie gminnych imprez sportowych. 

 

Sierpień 

1. Kierunki rozwoju gminy na lata 2019-2023 (demografia, inwestycje, 

planowanie przestrzenne) w zakresie działalności komisji. 

2. Przegląd placówek edukacyjnych pod względem wykonanych remontów. 

3. Informacja o niepublicznych placówkach edukacyjnych działających w gminie 

Kąty Wrocławskie. 

4. Analiza wykonania wniosków za okres styczeń-czerwiec 2019. 

5. Analiza Gminnego Programu Nauki i Doskonalenia Pływania dla klas III. 

 

Wrzesień 

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

komisji. 

2. Informacja dotycząca rekrutacji do placówek edukacyjnych i opiekuńczych na 

terenie gminy Kąty Wrocławskie. 

3. Informacja o dowożeniu dzieci i młodzieży do szkół. 

4. Informacja o współpracy placówek edukacyjnych z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Październik 

1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. 

2. Analiza informacji Burmistrza – realizacja zadań oświatowych. 

3. Analiza wniosków do budżetu gminy na 2020 rok. 

4. Założenia do budżetu gminy na 2020 rok. 

5. Informacja o inwestycjach podjętych w zakresie działalności komisji. 

 

 

 



Listopad 

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2018/2019. 

2. Analiza wniosków do budżetu gminy na rok 2020. 

3. Organizacja wypoczynku zimowego. 

4. Podsumowanie działalności GOKiS-u w roku 2019 (inwestycje, najważniejsze 

imprezy). 

 

Grudzień 

1. Procedowanie projektu budżetu na rok 2020 w zakresie działalności komisji. 

2. Sprawozdanie z pracy komisji w roku 2019, podjęte wnioski. 

3. Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2020. 
 
 
*Porządek każdego posiedzenia komisji, w zależności od potrzeb może być rozszerzony o punkty 
dotyczące opiniowania projektów uchwał, sprawy różne i wolne wnioski. 

 


