
RAMOWY (otwarty) PLAN PRACY KOMISJI Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Partnerstwa na rok 2017 przyjęty na sesji 

Rady Gminy Turawa w dniu 27. 01. 2017 r. 

OŚWIATA: 

1. Wdrażanie zmienionej Ustawy o systemie oświaty w Gminie Turawa. 

2. Koszty wprowadzania w/w Ustawy w Gminie. 

3. Bieżące monitorowanie zmian we wszystkich placówkach oświatowych. 

4. Stan placówek oświatowych w Gminie przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

5. Analiza okresowych sprawozdań finansowych dotyczących gminnej oświaty w 

zmienionych warunkach. 

6. Dalsze losy raportu kontrolnego RIO w węgierskiej NSP oraz gminnej dotacji 

dla tej szkoły. 

7. Sprawozdanie z udziału szkół oraz osiągniętych wyników we wszystkich 

konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz dodatkowych (Gminny 

Konkurs J. Angielskiego kl. H- IV, Gminny K. Recytatorski J. Niem. pt. „Moje 

bajki na dobranoc" kl. I- III, Gminny K. Recytatorski kl. I- III „Auch  die 

kleinsten  kónnen Was leisten" oraz Konkurs J. Niem. kl. IV- VI „Młodzież 

recytuje poezję") od roku 2013 do marca 2017 - bez gimnazjum. 

SPRAWY SOCJALNE I OCHRONA ZDROWIA: 

1. Podstawowa opieka medyczna w gminie- działalność punktu 

konsultacyjnego PÓZ w Kadłubie Turawskim i Caritas; realizacja 

wniosku Komisji z 2016 r. 

2. Analiza i przyjęcie okresowych sprawozdań GOPS oraz zabezpieczenia 

podopiecznych w okresie zimowym, informacja o osobach samotnych w 

podeszłym wieku w poszczególnych wsiach. 

3. Raport z funkcjonowania programu „ Koperta życia". 

4. Informacja o stanie bezrobocia w gminie. 

5. Analiza i przyjęcie Gminnego Programu Problemów Alkoholowych oraz 

okresowych sprawozdań z realizacji. 

6. Informacja o pracy świetlic i zimowiskach w okresie ferii zimowych. 

KULTURA I SPORT: 

1. Informacja o realizacji wniosków dot. animacji kultury osób starszych. 

2. Odwiedziny w bibliotece w Zawadzie i Węgrach. 

3. Informacja o wydatkach na kulturę w 2017 r. 

4. Pilotowanie konkursu „Turawskie Ogrody". 

5. Informacja o przeprowadzonych remontach w obiektach sportowych. 

6. Działalność Młodzieżowej Rady Gminy Turawa. 

7. Weryfikacja uchwały dot. zabytków w Gminie Turawa. 

 

 



WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA I PARTNERSTWO GMINY: 

l.  Informacja Wójta o wydatkowaniu środków gminnych na rozwój 

współpracy i partnerstwa w 2017 r. 

2.  Informacja o wymianie partnerskiej w 2017 r (LZS, OSP i 

szkoły). 

 

 ZADANIA ZLECONE I SPRAWY ORGANIZACYJNE 

KOMISJI: 

Analiza i opiniowanie wszystkich projektów uchwał i stawek 

podatkowych, projektu budżetu Gminy i okresowych sprawozdań z jego 

realizacji oraz wszystkich zadań zleconych przez Radę Gminy. Analiza 

pisemnych odpowiedzi na wnioski Komisji. 

 

1. Sprawozdanie z realizacji planu pracy za 2016 r - dyskusja i przyjęcie. 

2. Ustalenie, dyskusja i przyjęcie otwartego planu pracy Komisji na rok 

2017. 

Plan pracy Komisji w 2017 roku przewiduje posiedzenia wyjazdowe 

związane przede wszystkim z wdrażaniem reformy oświatowej oraz 

przygotowaniem placówek do rozpoczęcia roku szkolnego w nowych 

warunkach. Jedno posiedzenie dotyczyć będzie bibliotek i Caritasu 

 


