
UCHWAŁA NR IV.28.2019
RADY GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2019 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994, z późn. zm.) oraz § 46 ust. 2 Statutu Gminy Przystajń stanowiącego załącznik do Uchwały 
Nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. /Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 
Nr 182, poz. 3427/, z późn. zm. uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić roczny plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2019 rok zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zbigniew Kmieć
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                                                      Załącznik Nr 1
                                                                                                                 do uchwały Nr IV.28.2019
                                                                   Rady Gminy Przystajń 
                                                                                                                  z dnia 28 stycznia 2019 r.

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2019 rok

I kwartał
1. Analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego (sprawa wyrównania).
2. Zapoznanie się z planem zajęć przygotowanym dla dzieci i młodzieży przez szkoły oraz

GOKSiR na okres ferii zimowych.
3. Zapoznanie  się  z  przebiegiem  i  wynikami  konkursu  ofert  w  ramach  Programu

Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok. 
4. Sprawy ochrony zdrowia na terenie gminy.
5. Wyjazd Komisji do GOKSiR i  Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni oraz szkół

i przedszkoli.
6. Zapoznanie  się  z  projektem  budowy  sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej

w Borze Zajacińskim.
7. Zapoznanie się z projektem dot. nawodnienia boiska sportowego na ul. Bór w Przystajni.
8. Opiniowanie projektów uchwał.
9. Sprawy bieżące i zlecone przez przewodniczącego Rady Gminy i Radę Gminy.

II kwartał
1. Zapoznanie się z działalnością przedszkoli na terenie gminy.
2. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkoli.
3. Działalność  GOKSiR  –  przygotowanie  imprez  środowiskowych,  działalność  orkiestry

dętej w Przystajni.
4. Problem opieki społecznej i bezrobocia na terenie gminy.
5. Zapoznanie  się  z  działalnością  stowarzyszenia  prowadzącego  zadania  w  ramach

Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r.
6. Informacja o planie remontu w placówkach oświatowych w okresie wakacji.
7. Zapoznanie  się  z  realizacją  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
8. Opiniowanie projektów uchwał.
9. Sprawy bieżące i zlecone przez przewodniczącego Rady Gminy i Radę Gminy.

III kwartał
1. Harmonogram zagospodarowania hali sportowej.
2. Zapoznanie się z przygotowaniem do rozpoczęcia roku szkolnego na terenie gminy.
3. Sprawa dowozu uczniów do szkół.
4. Pomoc,  doradztwo  w  rozwiązywaniu  problemów  i  potrzeb  placówek  oświatowo-

kulturalnych gminy.
5. Stypendia dla dzieci i młodzieży zdolnej z terenu Gminy Przystajń.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy bieżące i zlecone przez przewodniczącego Rady Gminy i Radę Gminy.

IV kwartał
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
2. Zapoznanie się z wynikami egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.
3. Zapoznanie się z wnioskami do budżetu gminy.
4. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na 2020 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy bieżące i zlecone przez przewodniczącego Rady Gminy i Radę Gminy.
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