
Załącznik do uchwały Nr 21/III/10
                                                                                                               Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia 29 grudnia 2010 roku

Plan Pracy komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki
 i Spraw Społecznych Rady Gminy Nowy Duninów

na 2011 rok

Okres Treść zadania
I

kwartał
1. Opracowanie metod i form pracy komisji, przydział zadań.
2. Analiza sieci szkół na terenie gminy, potrzeby oraz perspektywy ich

rozwoju. Zaopiniowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
3. Analiza inwestycji na 2011 rok, oraz źródła ich finansowania.
4. Analiza wykonania uchwał Rady Gminy za II półrocze.
5. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej, analiza stanu bezrobocia,

zapoznanie z projektem pomocy społecznej na rok 2011.
6. Działalność jednostek na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy

ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży
· Analiza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii – główne strategie działania.

· Informacja o bezpieczeństwie publicznym na terenie gminy.
· Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem

ferii zimowych
7. Działalność klubu sportowego LKS Wisła oraz wytyczne do pracy w

2011roku.

II
kwartał

1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2010 rok.
2. Ewaluacja realizacji zadań GOPS za 2010 r 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 2011/2012.
6. Remonty i inwestycje podejmowane w placówkach oświatowych.
7. Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych.
8. Analiza działalności OSP na terenie gminy.

III
kwartał

1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.
2. Analiza realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2011 roku.
3. Funkcjonowanie GOK i świetlicy socjoterapeutycznej na terenie gminy.

Efekty działalności oraz plany do dalszej pracy.
4. Analiza działalności Gminnej biblioteki Publicznej, potrzeby i kierunki

działań.
5. Ewaluacja działalności szkół na terenie Gminy Nowy Duninów.

Zaopiniowanie potrzeb szkolnych.



6. Propozycje komisji do projektu budżetowego na rok 2012.

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. Analiza kontynuacji nauki przez absolwentów gimnazjów w szkołach

ponadgimnazjalnych.
5. Analiza zaplanowanych i zrealizowanych przedsięwzięć i inwestycji w

2011 roku.
6. Przygotowanie i zaopiniowanie wniosków komisji do budżetu gminy na

2012 rok.
7. Podsumowanie pracy komisji i wypracowanie projektu planu pracy na

rok 2012.

W
ciągu
całego
roku

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych i projektów uchwał będących
przedmiotem 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)


