
 

 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA 

I SPRAW SOCJALNYCH NA 2019 ROK 

 

1. STAŁA TEMATYKA POSIEDZEŃ: 

1. Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy Opatów – ocena 

działalności każdej ze szkół. 

2. Funkcjonowanie instytucji kultury, kultury fizycznej i sportu. 

3. Opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie spraw bieżących wynikających z pracy 

Rady Gminy. 

4. Współpraca z komisjami stałymi Rady. 

5. Przygotowanie sprawozdań z pracy Komisji. 

L.p. Termin posiedzenia Tematyka posiedzeń 

1 Styczeń 1. Omówienie propozycji restrukturyzacji siatki szkół 

publicznych prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

2. Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych w Gminie 

Opatów na rok 2019 

3. Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną 

sesję. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

2 Luty 1. Przedstawienie opinii komisji dotyczącej propozycji 

związanej z restrukturyzacją oświaty. 

2. Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną 

sesję. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

3 Marzec 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok. 

2. Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną 

sesję. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

4 Kwiecień 1. Ocena organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej na 

terenie gminy- spotkanie z lekarzem rodzinnym/kierownikiem 

Ośrodka Zdrowia 

2. Analiza funkcjonowanie placówek kultury na terenie gminy. 

3. Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną 

sesję. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 



5 Maj 1. Analiza funkcjonowania opieki społecznej gminy Opatów. 

2. Zapoznanie się z realizacją udzielania pomocy socjalnej dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów 

3. Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną 

sesję. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6 Czerwiec 1. Zapoznanie się z potrzebami placówek oświatowych na czas 

wakacji (doposażenia oraz remonty). 

2. Ocena działalności placówek oświatowych (wyniki testów). 

3. Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną 

sesję. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

7 Wrzesień 1. Ocena przygotowania szkół do pracy na 2019/2020 

(wykonane remonty, dowozy itp.) 

2. Informacja przedstawiciela Gminy Opatów w Radzie 

Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na 

temat działalności wyżej wymienionego zespołu. 

3. Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną 

sesję. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

8 Październik 1. Zapoznanie się ze sposobem wydatkowania: 

-subwencji oświatowej w 2019 roku; 

-środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

2. Zapoznanie się z wydatkowaniem środków z budżetu gminy 

na realizację Programu Współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w 2019 roku. 

3. Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną 

sesję. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

9 Listopad 1. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Opatów na rok 2020. 

2. Ocena działalności Klubów Sportowych. 

3. Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną 

sesję. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

10 Grudzień 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2020. 

2. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2020. 

3. Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną 

sesję. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

 



UWAGI: 

-Plan może być modyfikowany i uzupełniany w miarę potrzeb rady Gminy Opatów lub z 

inicjatywy Komisji. 

-Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby merytorycznie odpowiedzialne za omawiany 

temat. 

 

 

 

 


