Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych
na rok 2020

Termin
realizacji

Tematyka posiedzeń komisji

Styczeń

1. Ustalenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych na 2020 r.
2. Sprawy sesyjne.
1. Spotkanie z dyrekcją Miłakowskiego Domu Kultury:
− informacja na temat zimowego wypoczynku dzieci
i młodzieży,
− zapoznanie z planem pracy na rok 2020,
− zapoznanie komisji z osiągnięciami w zakresie działalności
kulturalnej na terenie gminy w minionym roku.
2. Sprawy sesyjne.
1. Spotkanie
z
kierownikiem
Posterunku
Policji
w Miłakowie:
− stan bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy;
− informacja kierownika Policji o wykroczeniach nieletnich z
terenu gminy i formach jej zapobiegania.
2. Sprawy sesyjne.

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec
Lipiec

1. Spotkanie z kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Miłakowie:
− podsumowanie działalności MOPS-u w 2019 roku,
− zapoznanie komisji z projektem pomocy społecznej na 2020
roku MOPS,
− stan dożywiania dzieci i młodzieży w 2019 roku,
pomoc potrzebującym w okresie zimy.
2. Sprawy sesyjne.
1. Spotkanie z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Miłakowie:
przygotowania do okresu letniego.
2. Sprawy sesyjne.
Sprawy sesyjne.
Przerwa urlopowa.

Uwagi
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na rok 2020
Sierpień

1. Spotkanie z dyrekcją Zespołu Szkolno–Przedszkolnego im.
Jana Pawła II w Miłakowie:
− podsumowanie działalności poszczególnych placówek w
roku szkolnym 2019/2020: przedszkole, szkoła
podstawowa, gimnazjum, filia w Boguchwałach,
− podsumowanie zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku
dzieci i młodzieży w czasie wakacji,
− informacja na temat stanu technicznego obiektów
szkolnych,
− przygotowania do roku szkolnego 2020/2021.

Wrzesień

Sprawy sesyjne.

Październik

1. Wnioski do budżetu na 2021 rok.

Listopad

1. Stawki podatkowe na 2021 rok.

Grudzień

1. Spotkanie z Przewodniczącym GKRPA w Miłakowie:
− omówienie i zatwierdzenie planu działań w zakresie
profilaktyki alkoholowej.
2. Rozpatrzenie projektu budżetu na 2021 rok.

Ponadto do pracy komisji należy:
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych i projektów uchwał będących przedmiotem działalności
komisji.
2. Podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych oraz stanowisk komisji w zakresie jej
kompetencji.
3. Omawianie i podejmowanie działań wynikłych w ciągu roku kalendarzowego.
Plan pracy jest otwarty i może być uzupełniany i aktualizowany w zależności od potrzeb i
występujących problemów. Podobnie terminy realizacji mogą być zmieniane dostosowywane
do sytuacji bieżącej i planu pracy Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(-) Justyna Gołębiewska-Farys

