
  Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/149/08
                                                                            Rady Gminy Gaszowice z dnia 10 grudnia 2008 r.

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPROTU, SPRAW SOCJALNYCH, ZDROWIA 
I MŁODZIEŻY NA ROK 2009

L.P. MIESIĄC TEMATYKA UWAGI

1 STYCZEŃ

1.  Analiza problemów społecznych 
   a)  sprawozdanie  z  działalności  Ośrodka  
         Pomocy Społecznej za rok
   b)  sprawozdanie z działalności Gminnej     
        Komisji  Rozwiązywania  Problemów  
        Alkoholowych za rok 2008;
2.  Materiały na sesję i sprawy bieżące

Kierownik OPS

Przewodniczący GKRPA

2 LUTY

1.  Funkcjonowanie organizacji 
     pozarządowych działających na  terenie 
     gminy - podsumowanie działalności za rok 
     2008.
2.  Sprawozdanie z działalności instytucji 
     kultury na terenie gminy Gaszowice za rok 
     2008. (Ośrodek Kultury i Sportu w 
Gaszowicach, Ośrodek Kultury w Czernicy, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Gaszowicach)
3.  Materiały na sesję i sprawy bieżące. 

Przedstawiciel Gminnej Rady 
Sportu oraz referent d/s 
pożytku publicznego, 

Dyrektorzy jednostek

3 MARZEC

1.  Analiza funkcjonowania oświaty w gminie 
a) informacja z działalności Gminnego
   Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli,
b) ocena realizacji zorganizowanego 
    wypoczynku zimowego dzieci i 
     młodzieży

      c)  potrzeby remontowe szkół i przedszkoli.

2.  Materiały na sesję i sprawy bieżące.

Kierownik GZOSiP

Referat Gospodarki 
Publicznej i Inwestycji

4 KWIECIEŃ 

      1. Stanowisko komisji w sprawie udzielenia  
           absolutorium Wójtowi Gminy.
      2.  Analiza problemów związanych z 
           porządkiem publicznym na terenie gminy
      3.  Ochrona przeciwpożarowa na  terenie 
           gminy z uwzględnieniem działalności 
           młodzieżowych drużyn pożarniczych 

4.  Materiały na sesję i sprawy bieżące.

Komendant Komisariatu 
Policji, 
Komendant OSP 

5 MAJ

1.  Sprawozdania  pielęgniarek  szkolnych  na  
     temat stanu zdrowia dzieci i młodzieży za 
     rok  2008  z  uwzględnieniem  sytuacji  
     bieżącej.
2.  Informacja na temat planowanego 
     wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z 
     terenu gminy.
3.  Materiały na sesję i sprawy bieżące.

Pielęgniarki szkolne

Kierownik GZOSiP

6 CZERWIEC

1.  Objazd placówek kulturalnych i sportowych 

    – baza i podsumowanie działalności za 
     pierwsze półrocze 2008 roku
2.   Materiały na sesję i sprawy bieżące.

Prezesi klubów sportowych i 
dyrektorzy ośrodków kultury

7 LIPIEC 1. Informacja  o przebiegu roku szkolnego i 
przedszkolnego za rok 2008/2009

2. Działalność  sportowa  i  rekreacyjna  
placówek  oświatowych  w  roku  szkolnym 
2008/2009 - podsumowanie

3. Sprawozdanie  z  działalności  komisji 
oświaty …. za I półrocze 2009 roku

Dyrektorzy szkół i przedszkoli

Dyrektorzy szkół 

Przewodniczący komisji



3.   Materiały na sesję i sprawy bieżące.

8 SIERPIEŃ

1.  Ocena  stanu  przygotowania  placówek  
      oświatowych do rozpoczęcia nowego roku 

      szkolnego 2009/2010 oraz wykonanych  
      remontów.

             a) objazd placówek szkolnych 
                i przedszkolnych.

2.   Materiały na sesję i sprawy bieżące.

Referat Gospodarki 
Publicznej i Inwestycji oraz 
Dyrektorzy szkół i przedszkoli

9 WRZESIEŃ

1.   Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 

      młodzieży – na podstawie informacji 
      przedłożonych przez organizacje  
      działające na terenie gminy -ZHP, zespoły 

      muzyczne, świetlice, uczniowski klub   
      sportowy, ośrodki kultury.
2.   Materiały na sesję i sprawy bieżące.

10 PAŹDZIERNIK

1. Patologia dzieci i młodzieży – omówienie 
sposobów pomocy.

2. Wykroczenia dzieci i młodzieży przeciwko 
prawu na terenie Gminy.

3. Materiały na sesję i sprawy bieżące

Pedagodzy, 
Kierownik OPS, 
Przewodniczący GKRPA
Komendant Komisariatu 
Policji w Gaszowicach

11 LISTOPAD

      1.    Analiza stawek podatkowych 
             na 2010 rok
2. Mówienie  założeń  do  projektu  budżetu 

gminy na 2010 rok
3.   Materiały na sesję i sprawy bieżące

Skarbnik Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Wójt Gminy

12 GRUDZIEŃ

1. Omówienie programu działań GKRPA na 
2010 rok

2. Informacja o uzyskanych przez 
nauczycieli stopniach awansu 
zawodowego za rok 2009 i plany na rok 
następny.

3. Plan pracy Komisji Oświaty …na rok 2010
4. Sprawozdanie z działalności Komisji 

Oświaty …za rok 2009
5. Materiały na sesję i sprawy bieżące

Przewodniczący GKRPA

Kierownik GZOSiP

Przewodniczący Komisji
Przewodniczący Komisji

Uwaga:  
W razie potrzeby omawianie i rozwiązywanie na bieżąco wynikłych spraw i problemów.


