
Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXIII/3/2012 Rady Miejskiej  

Ząbkowic Śląskich z dnia 27 stycznia 2012 roku  
 

 

PLAN PRACY 

Komisji O światy, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich  

na rok 2012 

 

 

Styczeń 2012 

1. Wysłuchanie propozycji organizacji ferii zimowych w 2012 roku. 

2. Zapoznanie się z przedsięwzięciami z zakresu promocji Ząbkowic Śl. w 2012 r. 

3. Wizyta w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2. 

4. Sprawy różne.  

(spotkanie w UMiG lub w SP2) 

 

Luty 2012 

1. Kalendarz imprez i uroczystości zaplanowanych na 2012r. w Ząbkowicach Śl. 

 – dyskusja i wnioski. 

2. Plany i kierunki rozwoju oświaty w Gminie Ząbkowice Śl. 

3. Informacja z przebiegu ferii zimowych. 

4. Sprawy różne                                           

     (spotkanie w Bibliotece) 

 

Marzec 2012 

1. Informacja z działalności świetlic wiejskich na terenie gminy. 

a) Stan techniczny obiektów 

b) stan majątkowy i procedury kasacyjne/protokoły/ 

c) koszty utrzymania i wpływy z ich działalności 

2. Sprawy różne                                  

(posiedzenie w świetlicy wiejskiej) 

 

 

 



Kwiecień 2012 

1. Analiza projektów organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2012/2013 

2. Działalność Izby Pamiątek za 2011 rok i plany na 2012 rok 

3. Sprawy różne 

(spotkanie w Izbie Pamiątek) 

 

Maj 2012 

1. Plany i kierunki rozwoju kultury, sportu, turystyki i promocji  

      w gminie. 

2. Informacja o przygotowaniach do akcji letniej. 

3. Informacja o planowanych remontach w placówkach oświatowych 

4. Sprawy różne 

(spotkanie w ZOK) 

 

Czerwiec 2012 

1. Przegląd, ocena i plany rozwoju terenów rekreacyjnych (m.in. place osiedlowe, 

skwery, park, planty zamkowe). 

2. Zapoznanie się z wydatkowaniem środków finansowych z Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii za 2011r. 

3. Sprawy różne  
(spotkanie w OSiR) 

 

Lipiec 2012 

Przerwa wakacyjna 

 

Sierpień 2012 

1. Informacja o stanie przygotowań do nowego roku szkolnego 2012/2013 i przebiegu 

remontów w placówkach oświatowych. 

2. Zapoznanie się z działalnością stowarzyszeń sportowych działających na terenie 

gminy; 

a) stan obiektów 
b) ilość drużyn 
c) programy pracy z młodzieżą                                                

3. Sprawy różne       
( spotkanie w UMiG) 



Wrzesień 2012 
      1.  Analiza wyników egzaminów; 

a) sprawdzianów klas 6 szkół podstawowych, 

b) egzaminów gimnazjalnych. 

2. Informacja nt. wyników nauczania uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych w gminie.                                                  

3. Informacja o sytuacji finansowej jednostek oświatowych po VIII miesiącach  

i na IV kwartał 2012 roku 

4. Sprawy różne     
( spotkanie w Gimnazjum nr 1) 

 

Październik 2012 

1. Zapoznanie się z działalnością stowarzyszeń społeczno- kulturalnych działających  

na terenie Miasta i Gminy w tym Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Związku 

Harcerstwa Polskiego.                                         

2. Opracowanie wniosków do projektu budżetu na 2013 rok 

3. Sprawy różne.       
(Spotkanie w UMiG) 
 

Listopad 2012 

1. Informacja nt. wyników i osiągnięć sportowych klubów, stowarzyszeń,  

szkół w zakresie sportu, nauki itp. w 2012r. 

2. Analiza wniosków do budżetu na 2013 rok 

3. Sprawy różne    
(Spotkanie w Gimnazjum nr 2) 

 

Grudzień 2012 

1. Zaopiniowanie regulaminów oświatowych na 2013 rok 

2. Podsumowanie pracy komisji za 2012 rok 

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok 

4. Sprawy różne   
 ( miejsce do uzgodnienia) 
 

Większość posiedzeń komisji odbywać się będzie w placówkach na terenie Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji 

   (-) Zdzisław Burnat 


