
RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

Uchwala Nr XXXII/32112018

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia l5lutego 2018r

w sprawio zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i polityki

Spolecznej na 2018 rok

Na podstawi€ art.21 ust. 3 uglawy z dnia 6 marca 1990 roku o samozqdzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2016rpo2. 446 z D,,]n. zm.l oraz S 6E u3t. I Statutu cminy ( Dz. Uzed. Wq. St. z 2OO3 r
Nt 4 D,]z. 144 z *2n. zm.) na wniosek Komisii Edukacji, Kultury, Sponu iZdrowia polityl(i Spobcznej

Rada Gmlny Pletro*lc. wl.lklo
uchwala

$1

Zatlvrerdza srQ plan pracy Kom sii Edukacl. Ku tury. Sporlu, Zdrowa I pottyk Spolecznej

na rok 2018. stanowqcy zalqcznrk do uchwaty

s2

Wykonanre uchwaly powierza s g Przewodnrczqcemu Rady Gminy oraz przewodntczacemu Kom sir

Edukacji Kultury. Sportu r Zdrowra Potitykr Spotecznel

s3

Uchwale oglasza sie przez wywieszenie na tablicach ogloszeh

s4

Uchwala wchodziw zycie z dniem podjQcia

PRZEWO c zAcY
Fady Ofirlny



; '.,
r-reriJV!iue l, .-, \ .l

Zalqcznik do uchwaty Nr XXX|U321/2018
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 15 lutego 20'18r.

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu iZdrowia i Polityki Spotecznej
na rok 20'18

Lp. Tematy omawiane na posiedzeniu Termin realizacji

1 1. Zatwierdzenie planu pracy kom sii Edukacji Kultury. Sportu

Zdrowia i Poltyki Spolecznej na 2018 rok

2 Opiniowan e uchwal Sprawy r62ne

Luty

2 1 .Analiza kalendatza m prez na rok 20 1 8 .

2. lnformacja dotyczEca wypoczynku dzieci w czasie fer i z mowych

3. Przedstawienie planu remont6w i nwestycji naszej gminy pod

kEtem plac6wek oswiatowych.

4 Polityka prorodz nna w naszej gm n e- dyskusla

5. Spotkan e z prezesami klub6w sporlowych

6 Opiniowanre uchwal. Sprawy 162ne

I\,4arzec

3 1. Analiza dzralalnoiici GOPS i po ityk spolecznel na terenie

gminy - sprawozdanie roczne.

2 Przedstawienie propozycji konkursu oraz wystQpow na Eko-

3. SIan (/yleln,clwa w orbhore.ach nasze. g-lt,1y.

4. Przedstawienie planow szkol dotyczqcych wyjazdu

na ,zielonq szkolQ (zasady dofinansowania z WFOS)

5. Opiniowanie uchwal. Sprawy rozne.

Kwiecen

1 Dzreh Rodziny- omow en e mprez organizowanych

ptzez szkoly

2 Spotkan e z dyrektorami placowek oswiatowych

3. Przedstawienie spostrzezeh i dalszych p anov,t zwiEzarych z
z realizacjE reformy oswiaty ( struktLrra oswaty )

4 Przedstawienie spostrzezei z Eko Wystawy

5. Op niowanie uchwal. Sprawy r6zne

Mal



5 1. Ana Ea uczni6w obl9tych pomocq psychologiczno - pedagogicznq w

szkolach zwEzanych ze zmiana pzeprs6w

2. Omowienie slanu dozyw anta dzrecl mlodzte2y ( finansowanie ze

Srodk6w opieki spolecznej)lnformacja dotyczqca dztecr nrebQdqcym

!cznram naszych placowek

3. Oprn owanre uchwal Sprawy rozne

Czerwiec

6 Lpec

7 Sierpren

8

I 1. Realizacja bud2etu gminy za I p6focze

2. Opiniowanie uchwal. Sprawy r62ne

Pa2dzet k

F'FIZEWO NrczAcY

1 Analza podan skladanych przez uczniow lypowanych do

nagrod za wysok e wyntki nauczan a Planowan e nagrod

2. informacja na lemat funkcionowan a p acowek

przedszkolnych w okresie wakacylnym

3. Przedstawienre sprawozdania z opreki pielegntarsk el w

placdwkach o6wiatowych

4. Sprawy r6zne opln owane uchwal

1 Ana iza rea rzacli projektLl , Z nam osrqgniesz sukces a nauka slanie

siQ przyJemnoSciQ

2 lnformacja o stanie pzygotowan szkol r pzedszkol do

rozpoczecia roku szkolnego ustracla obteklow.

3. Sprawozdanie z wypoczynku letnrego dzreo i mlodziezy

4. Opiniowanie uchwal. Sprawy r6zne


