Plan pracy
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej na 2018 r.

Styczeń
1. Podsumowanie pracy komisji w 2017 r.
2. Opracowanie planu pracy komisji w 2018 r.

Luty
1. Informacja o funkcjonowaniu Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach
w 2017 r.- planowane przedsięwzięcia w 2018 r.

Marzec
1. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach w
2017 r., w tym z działalności świetlic wiejskich.
2. Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych na terenie miasta
i gminy Oleszyce w 2018 r.

Kwiecień
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Oleszyce za
2017 r. w zakresie kompetencji komisji.

Maj
1. Informacja dotycząca kształtowania się kosztów oświaty samorządowej w 2017 r.
2. Analiza projektów arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny
2017/2018 (posiedzenie wspólne z Komisją Budżetowo-Gospodarczą).

Czerwiec
1. Zapoznanie się w terenie ze stanem i opieką Miejsc Pamięci Narodowej (pomniki,
cmentarze) .
2. Przegląd funkcjonowania świetlic wiejskich : Stare Oleszyce, Zalesie.

Sierpień
1. Stan przygotowania szkół i przedszkola do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2018/2019 (w tym: informacja dyrektorów placówek oświatowych i dyr. CUW-u) wyjazd w teren.

Wrzesień
1. Przedłożenie i wypracowanie wniosków do projektu budżetu gminy Oleszyce na
2019 r. (wspólne posiedzenie z Komisją Budżetowo- Gospodarczą).

Październik
1.

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Oleszyce (z udziałem
Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Oleszycach i Komendanta Komisariatu Policji
w Oleszycach).

Listopad
1.

Sprawozdanie z działalności klubu sportowego w 2017 r. - UKS” Zjednoczeni
Zabiała - Stare Sioło i LKS – Zalesie.

Grudzień
1.

Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Oleszyce na 2019 r. w zakresie kompetencji
komisji.

Uwaga:
* Tematyka pracy komisji każdorazowo obejmować będzie opiniowanie projektów uchwał
i innych spraw objętych kompetencją komisji.
* Komisja zastrzega sobie prawo uzupełniania planu pracy o tematy wynikające z bieżących
potrzeb oraz w uzasadnionych sytuacjach zmianę kolejności omawianych spraw.
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