Plan pracy
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Oleszycach na 2021 r.
Styczeń

1.Podsumowanie pracy Komisji w

2020 r.

2.Opracowanie planu pracy na 2021 r.
Luty

1. Informacja kierownika MGOPS w zakresie zadań i potrzeb oraz efektów działania
Ośrodka w 2020 r. oraz przedstawienie potrzeb na 2021 r
2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zstępczej oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
3. Informacja w sprawie funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie miasta i gminy Oleszyce ,
analiza problemów opieki zdrowotnej.
Marzec
1. Przedstawienie działalności MGOK i MGBP w świetle sytuacji związanej z Covid - 19
2. Omówienie planu imprez kulturalnych i harmonogramu zadań związanych z aktywnością
świetlic wiejskich.

Kwiecień
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy Oleszyce za 2020 r. ze
szczególnym uwzględnieniem planów finansowych gminnych instytucji kultury.
Maj
1. Analiza projektów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
2. Informacja Burmistrza dotycząca kosztów funkcjonowania oświaty w kontekście otrzymanej
subwencji oświatowej w 2020 r. ( posiedzenie wspólne komisji stałych ).
3. Informacja Dyrektorów Szkół na temat pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowanej
w placówkach oświatowych w czasowym ograniczeniu funkcjonowania szkół.
Czerwiec
1.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Oleszyce za 2020 r. ( posiedzenie wspólne komisji
stałych ) .
Lipiec Posiedzenie wyjazdowe
1.Zapoznanie się w terenie ze stanem i opieką nad Miejscami Pamięci - komisja wyjazdowa.
2.Przegląd funkcjonowania świetlic wiejskich (Zalesie, Sucha Wola).

Sierpień
1.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce o stanie przygotowań placówek
oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022 ( wyjazd w teren )

Wrzesień
1. Przedłożenie i wypracowanie wniosków do projektu budżetu gminy Oleszyce na 2022 r.
wspólne posiedzenie komisji stałych

Październik
1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Oleszyce - z udziałem
Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Oleszycach i Komendantem Komisariatu Policji w
Oleszycach.
2. Stan realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
Listopad
1. Informacja na temat klubów sportowych pod względem uzyskania i wykonania dotacji
finansowych za rok 2020.
Grudzień
1.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce.
2.Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej gminy Oleszyce na 2022 r. ( posiedzenie wspólne
komisji stałych).

UWAGA:
1.

Plan pracy należy traktować jako otwarty z możliwością bieżącego wprowadzania zagadnień i
terminów.

2.

Ponadto tematyka pracy komisji każdorazowo będzie obejmować opiniowanie materiałów sesyjnych w
tym projektów uchwał .

3.

Materiały i opracowania winny być przygotowane na piśmie i przekazywane członkom Komisji za
pośrednictwem Biura Rady Miejskiej na 7 dni przed posiedzeniem Komisji..

Przewodniczący Komisji
mgr Marek Buczko

