
 

 RAMOWY (otwarty) PLAN PRACY KOMISJI Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Partnerstwa na rok 2018 przyjęty na sesji Rady Gminy Turawa 

w dniu 26. 01. 2018 r.  

 

OŚWIATA:  
1. Dalsze etapy wdrażania reformy oświatowej w gminie Turawa.  

2. Bieżące monitorowanie zmian we wszystkich placówkach oświatowych. 

3. Koszty wprowadzenia w/w reformy oświatowej w gminie. 

4. Stan przygotowań wybranych szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku 

szkolnego2018/19 (PSP w Ligocie Turawskiej, Bierdzanach, Turawie,  

i NSP w Węgrach, PP w Bierdzanach i Węgrach). 

5. Analiza okresowych sprawozdań finansowych oświaty gminy. 

6. Dalsze losy raportu kontrolnego RIO i UKS w węgierskiej NSP oraz 

gminnej dotacji  oświatowej dla tej szkoły. 

7. Podsumowanie działalności turawskiego gimnazjum. 

 

 

SPRAWY SOCJALNE I OCHRONA ZDROWIA:  

1. Podstawowa opieka medyczna w gminie:   

- działalność POZ w Osowcu, Turawie i punktu konsultacyjnego  w 

Kadłubie    Turawskim, 

        - działalność gabinetów  stomatologicznych w gminie: stomatologiczna   

          opieka dzieci. 

       - Stacja Caritas w nowych pomieszczeniach lokalowych. 

2. Analiza i przyjęcie okresowych sprawozdań GOPS oraz zabezpieczenia 

podopiecznych w okresie zimowym, informacja o osobach samotnych w 

podeszłym wieku w poszczególnych sołectwach.  

3. Analiza i przyjęcie Gminnego Programu Problemów Alkoholowych oraz 

okresowych sprawozdań z  jego realizacji. 

4. Pilotowanie prac nad uruchomieniem Klubu Seniora w gminie. 

5. Raport z funkcjonowania programu „ Koperta życia" w gminie. 

6. Informacja o stanie bezrobocia w gminie – porównanie z rokiem 2017. 

 

 

KULTURA I SPORT:  

1. Informacja o pracy świetlic, zimowiskach i innych formach zajęć w 

czasie ferii zimowych. 

2. Informacja o postępujących pracach turawskiej hali sportowej 

- opracowanie  propozycji dot. nadania  imienia w/w  hali. 



3. Opracowanie regulaminu i wdrożenie gminnego konkursu skierowanego 

do ośrodków turystycznych i wypoczynkowych nad Jeziorami 

Turawskimi. 

4. Monitorowanie konkursu kroszonkarskiego, , „Turawskie ogrody”, „Co 

wiem o swojej gminie”, „Łączy nas muzyka”. 

5. Realizacja wniosków komisji z 2017 roku dot. zabytków w gminie 

Turawa. 

6. Działalność Młodzieżowej Rady Gminy Turawa. 

7. . Odwiedziny filii  Gminnej  Biblioteki  w Ligocie Turawskiej  i 

Węgrach. 

8. Monitorowanie  w spr. publikacji „Monografia Gminy Turawa”. 

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA I PARTNERSTWO GMINY: 

1. Informacja Wójta o wymianie partnerskiej i współpracy w 2018 r. 

2. Informacja Wójta o wydatkowaniu środków gminnych na rozwój 

współpracy i partnerstwa w 2018 r. 

 ZADANIA ZLECONE I SPRAWY ORGANIZACYJNE KOMISJI: 

1. Analiza pisemnych odpowiedzi na wnioski Komisji z całej kadencji  oraz 

informacja o ich realizacji. 

2. Analiza i opiniowanie wszystkich projektów uchwał i stawek podatkowych, projektu 

budżetu Gminy i okresowych sprawozdań z jego realizacji oraz wszystkich zadań 

zleconych. 

3. Sprawozdanie z realizacji planu pracy za 2018 r. 

4. Opracowanie, dyskusja i przyjęcie otwartego planu pracy Komisji na rok 2019 r. 

Plan pracy Komisji w 2018 roku przewiduje:  1posiedzenia wyjazdowe związane przede 

wszystkim z  funkcjonowaniem oświaty w gminie oraz przygotowaniem placówek do 

rozpoczęcia roku szkolnego  2018/19 i drugie –wizytacja nowej siedziby Caritas i filii 

Biblioteki Gminnej w Ligocie Turawskiej i Węgrach. 

                                                                                               Przewodnicząca 
                                                                     Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa 
                                                                                            Danuta Matysek 


