
           

 
Uchwała  Nr 99/XI/11 

Rady Gminy w Nowym Duninowie 
z dnia 29 grudnia 2011 roku 

 
 
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw 
        Społecznych Rady Gminy w Nowym Duninowie na 2012 rok. 
 
                  
 
 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź. zm.) i § 59 ust. 1 Regulaminu Rady 
Gminy stanowiący załącznik nr 1 do Statutu Gminy Nowy Duninów uchwalonego w dniu 28 
listopada 2008 roku (tekst jednolity Uchwała Rady Gminy Nowy Duninów Nr 124/XVIII/08)  
Rada Gminy w Nowym Duninowie uchwala, co następuje: 
 
                                                            

 § 1  
 
Zatwierdza plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady 
Gminy w Nowym Duninowie na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
                                                            

§ 2  
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 
Turystyki i Spraw Społecznych. 
 
                                                            

§ 3  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                             Załącznik do uchwały Nr 99/XI/11 
                                                                                              Rady Gminy w Nowym Duninowie 
                                                                                                       z dnia 29 grudnia 2011 roku 

 
PLAN PRACY  

KOMISJI DS. EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I SPRAW SPOŁECZNYCH 
RADY GMINY W NOWYM DUNINOWIE 

NA 2012 ROK 
 

 
Termin 

realizacji 
 

 
Tematyka posiedzenia 

 
 
   I kwartał  
 
 
 
 
 

 
1. Analia inwestycji na 2012 rok oraz źródła ich finansowania, 
2. Analiza sieci szkół na terenie gminy, potrzeby oraz perspektywy ich rozwoju, 
3. Analiza wykonania uchwał Rady Gminy za II półrocze 2011 r, 
4. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej, analiza stanu bezrobocia, 
5. Działalnośc jednostek na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy ze 

szczególnym uwzględnieniem młodzieży: 

 informacja o bezpieczeństwie publicznym na terenie gminy, 

 organizacja czasu wolnego dzieci i młodziezy z uwzględnieniem ferii zimowych, 
6. Działalnośc klubu sportowego LKS Wisła w 2011 roku, oraz wytyczne do pracy 

w roku 2012, 
7. Ocena gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Nowy Duninów. 

 
 
     
  II kwartał  
 
 

 
1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2011 rok, 
2. Ewaluacja realizacji zadań GOPS za 2011 rok, oraz założenia do dalszej pracy, 
3. Przygotowanie gminy do sezonu turystycznego: 

 omówienie kalendarza imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i 
turystycznych, 

 współpraca z gminą włoską oraz analiza potrzeb w tym zakresie, 
4. Analiza stanu zdrowotnego uczniów. Ocena sprawowania opieki zdrowotnej na 

terenie gminy, 
5. Analiza projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2012/2013: 

 remonty i inwestycje podejmowane w placówkach oświatowych, 

 organizacja wypoczynku dzieci z rodzin najuboższych, 
6. Analiza działalności OSP na terenie gminy, 
7. Informacja na temat utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

 
 
    
 III kwartał  
 
 

 
1. Przygotowanie imprezy środowiskowej ,,Turniej sołectw” 
2. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, 
3. Analiza realizacji uchwał Rady Gminy za I pólrocze 2012 roku, 
4. Funkcjonowanie GOK i świetlicy socjoterapeutycznej na terenie gminy.  

Efekty działalności oraz plany do dalszej pracy. 
5. Analiza działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, potrzeby i kierunki działań, 
6. Ewaluacja działalności szkół na terenie Gminy Nowy Duninów. 

Zaopiniowanie potrzeb szkolnych. 

 



 
      
 IV  kwartał 
 
 
 
 
 

 
1. Analiza działalności klubu sportowego, informacja o najważniejszych 

wydarzeniach i osiągnięciach, 
2. Podsumowanie sezonu turystycznego, 
3. Przygotowanie GOPS do sezonu zimowego, analiza stanu bezrobocia oraz 

pomocy potrzebującym, 
4. Zaopiniowanie stawek podatkowych na 2013 rok, 
5. Analiza zaplanowanych i zrealizowanych przedsięwzięć i inwestycji w 2012 

roku, 
6. Przygotowanie wniosków komisji do budżetu gminy na 2013 rok,  
7. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2013 rok, 
8. Podsumowanie pracy komisji i wypracowanie projektu planu pracy na rok 2012.  

 
 
 
 
W ciągu 
całego roku 

 
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych i projektów uchwał będących pzedmiotem 

działalności komisji, 
2. Podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych oraz stanowisk w zakresie 

kompetencji komisji, 
3. Wyjazdy komisji i konsultacje społeczne w placówkach oświatowych, 

kulturalnych i innych (w miarę potrzeb), 
4. Prowadzenie konsultacji społecznych z przedstawicielami jednostek będących w 

zakresie kompetencji komisji, zapraszanie na spotkania (w miarę potrzeb). 

 


