
PLAN PRACY KOMISJI NAUKI, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU NA 2017 ROK 

 

 

Lp. Treść Termin 

1.  Sprawozdanie z pracy komisji za 2016r. 

Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017. 
styczeń 

2.  Zapoznanie się z koncepcją funkcjonowania oświaty w obliczu nadchodzącej reformy 

edukacji. 

3.  Przedstawienie informacji o realizowanych, planowanych inwestycjach i remontach w 

Sandomierskich Placówkach Oświatowych w roku 2017 – wydział TI. 

Ocena stanu sportu, działalności klubów sportowych i wykorzystania obiektów 

sportowych w Sandomierzu. luty 

4.  Analiza stanu organizacji i potrzeb publicznych przedszkoli Gminy Miejskiej Sandomierz 

pod względem zapewnienia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym – z 

udziałem dyrektorów przedszkoli. 

5.  Posiedzenie wyjazdowe komisji wspólnych – Zamek w Sandomierzu. Sprawozdanie 

Dyrektora Zamku z działalności obiektu i realizacji projektów ze środków zewnętrznych. 
marzec 

6.  Analiza polityki informacyjnej jednostek oświatowych, kulturalnych i sportowych. 

Realizacja przez placówki oświatowe projektów ze środków zewnętrznych.  

7.  Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu 2016 w działach merytorycznie 

przypisanych działalności komisji. 

kwiecień 8.  Przegląd wybranych obiektów sportowych i kulturalnych. 

Spotkanie z dyrekcją SCK w Sandomierzu – omówienie przygotowań do sezonu 

turystycznego 2017r.  – posiedzenie wspólne z zainteresowanymi komisjami stałymi. 

9.  Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu. maj 

10.  Informacja o działalności szkół, przedszkoli i żłobków prowadzonych przez Gminę 

Miejską Sandomierz. 
czerwiec 

11.  Podsumowanie osiągnięć uczniów szkół w roku szkolnym 2016/2017. Przyjęcie 

informacji o przygotowaniu miasta do wakacji. 

12.  Zapoznanie się z informacją na temat działalności niepublicznych przedszkoli 

otrzymujących dotację z Gminy Miejskiej Sandomierz. 
lipiec 

13.  Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz za pierwsze półrocze 2017r. 

Zapoznanie się z informacją na temat przygotowania Sandomierskich Placówek 

Oświatowych do pracy w roku szkolnym 2017/2018. 

sierpień 

14.  Plany rozwoju szkół i placówek oświatowych na najbliższe lata oraz ich realizacja. 

Analiza stanu bezpieczeństwa placówek oświatowych. 
wrzesień 

15.  Analiza stanu funkcjonowania i potrzeb publicznych Szkół podstawowych – z udziałem 

dyrektorów szkół. 
październik 

16.  Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu oświaty, kultury, sportu w Gminie Miejskiej 

Sandomierz, w tym podsumowanie pracy szkół i placówek oświatowych za rok szkolny 

2016/2017. 

listopad 17.  Prace nad projektem budżetu miasta na 2018 rok. 

18.  Rekomendacje Komisji dotyczące ujęcia w budżecie zadań z obszaru potrzeb oświaty, 

wychowania, kultury i sportu – z udziałem dyrektorów szkół. 

Propozycje tematów do ramowego planu pracy Komisji na rok 2018. 

19.  Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2017r. 

Opracowanie planu pracy na 2018r. grudzień 

20.  Opiniowanie projektu budżetu na 2018r. 

 Prace ciągłe komisji: 

Opiniowanie projektów uchwał oraz pism skierowanych do Komisji w ramach 

kompetencji wynikającej ze Statutu Miasta Sandomierza. 

Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Cały 2017r. 

 

Robert Kurosz 
Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 


